
 

 

 
XXXIV CAMPIONAT DE FUTBOL SALA   

“ VILA  D’AGRAMUNT ” 2016 
 

 

REGLAMENT  I  NORMES  DE  JOC 

 
 

Primera.-  Els equips estan obligats a portar samarretes del mateix color i 

numerades. 

 

Segona.- Dins del camp només hi poden estar les persones degudament inscrites 

a l’acta (jugadors, delegat i entrenador). 

 

Tercera.-  Els equips estaran formats per quatre jugadors de camp i un porter. 

 

Quarta.-  En cada partit els equips podran fer jugar tots els jugadors de que 

disposin, sempre que estiguin degudament inscrits i NO hagin estat 
sancionats pel Comitè de Competició. 

 

Cinquena.-  Cada equip designarà un capità, que serà l’únic que es podrà dirigir a 

l’àrbitre. 
 

Sisena.-  Els partits seran dirigits per un àrbitre i un jutge de taula que seran 

designats pel president dels àrbitres. 

 

Setena.-  Els equips hauran de presentar-se 15 minuts abans de l’hora designada 

per començar el partit. 
 

Vuitena.-  Per poder jugar un partit, cada equip ha de presentar un mínim de tres 

jugadors de camp i un porter. 
 

Novena.-  Els partits podran començar com a màxim 5 minuts després de l’hora 

assenyalada. Si en el decurs d’aquest temps no es presenta un dels 
equips, o no presenta un mínim de quatre jugadors, li serà aplicat el 
punt 7è de les bases generals. 

 

Desena.-  Cada partit constarà de dues parts, amb una durada cadascuna de vint-

i-cinc minuts sense aturar el rellotge o el que col·loquialment s’anomena 
“rellotge corregut”  

 

Onzena.-  Els equips tindran dret a un temps mort per part d’1 minut cadascun.  El 

temps mort el demanarà l’entrenador al taula o bé el capità de l’equip 
directament a l’àrbitre. L’Àrbitre pararà el temps durant aquest minut. 

 

 

 

 



 

 

 

Dotzena.-  Les sancions durant els partits seran les següents: 

a) Dues targetes grogues en un mateix partit, desqualifica el jugador per la 
resta del partit, si bé podrà ésser substituït per un altre jugador. No 
s’aplicarà la regla dels 2 minuts d’inferioritat. I el proper partit podrà 
jugar però se li acumulen dues targetes. 
 

b) Les targetes grogues són acumulables. Al jugador que li mostrin quatre 
targetes grogues en diferents partits, serà sancionat amb un partit 
sense jugar. Si al mateix jugador li tornen a treure tres targetes grogues 
més, serà sancionat amb un altre partit. A la segona fase, tots els 
jugadors, passen nets de targetes. Però NO de sancions, és a dir un 
jugador haurà de complir sempre la sanció que se li ha posat. Si un 
jugador rep la quarta targeta a l’últim partit de la primera fase i és la 
seva quarta targeta, el proper partit NO podrà jugar 
 

c) Una targeta vermella directa suposarà la desqualificació del jugador per 
la resta del partit, tot i que podrà ésser substituït per un altre jugador, i 
serà sancionat pel Comitè de Competició. No s’aplicarà la regla dels 2 
minuts d’inferioritat. 
 

 

Tretzena.-  Tant els córners com els serveis de banda es faran amb els peus i el 

jugador contrari haurà d’estar a cinc metres de la pilota. Els serveis de 
banda s’executaran des del lloc exacte on ha sortit la pilota. 

 

a) Per a realitzar la sacada la pilota haurà d’estar immòbil damunt de 
la línia de banda, o a uns 20cm per darrera d’aquesta. El jugador 
que ho fa no podrà tornar a jugar la pilota fins que aquesta hagi 
estat tocada per un altre jugador. Si el jugador que saca toca la 
pilota abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador se 
sancionarà amb falta indirecta. 

b) Si un jugador adversari distreu o destorba de forma incorrecta al 
jugador que saca serà amonestat per conducta antisportiva i serà 
sancionat amb tarja groga.  

c)  Per fer la sacada de córner la pilota s’haurà de ficar al quadrant de 
la cantonada més propera. Es podrà fer gol directament de servei 
de córner. 

d)  Si el servei de banda no s’ha efectuat correctament, serà executat 
per un jugador contrari. 

e)  Si després d’un servei de banda, contra la porteria contraria, la 
pilota  entra dins de la porteria després d’haver-la tocat solament el 
porter, serà considerat gol. 

f)  De servei de banda no es podrà aconseguir mai gol directament. 

g)  Si un jugador substitut saca de banda sense haver entrat abans dins 
del terreny de joc es sancionarà amb targeta groga i repetició de 
saque.  
 

Catorzena.-  Es considerarà com a falta la cessió de la pilota per un jugador, de 

forma voluntària al seu porter. 
Si la pilota ve directament de: servei de banda, servei de córner, tir lliure 
amb tanca defensiva o del company del porter que recuperi, robi o 

controli la pilota en  possessió d’un contrari. El porter podrà controlar 

la pilota amb els peus, no podent utilitzar mai les mans quan es 



 

 

rep la pilota d’aquest. I només disposarà de 4 segons per passar-

la. 
 Aquesta infracció es sancionarà amb tir lliure indirecte des del punt en 

el qual s’ha comès la infracció. En cas de ser dins l’àrea es sacarà des 

del punt més proper a la línea de 6m. Aquesta falta NO implica 

l’anotació a l’acta d’una falta acumulativa d’equip.  
 

Quinzena.-  Els serveis de porteria podran ser efectuats pel porter amb les mans , i 

la pilota podrà passar del mig (s’elimina la norma coneguda 
col·loquialment per “camp”). El porter podrà iniciar la jugada amb els 
peus sempre que la pilota no hagi sortit a fora en l’acció anterior. 

 

Setzena.-  Els canvis es poden fer en qualsevol moment, es faran per la zona de 

substitució, que se situarà davant de les banquetes i s’estendrà a 5 
metres, començant a comptar una distancia de 5 metres des de la línia 
del centre del terreny de joc. i esperant sempre que abans d’entrar un 
jugador hagi sortit l’altre, el canvi de porter es farà sempre en joc aturat  

 

Dissetena.-  El porter podrà sortir de l’àrea, amb les següents limitacions: 

 - Només podrà controlar la pilota una sola vegada i durant un espai de 4 
segons, amb la condició que la pilota vingui precedida d’una 
recuperació 

 La sanció per incompliment d’aquesta norma serà: falta indirecta des 
del punt on s’ha comès la infracció. Essent falta NO acumulativa. 

 

Divuitena.-  Per posar  en joc la pilota es tindrà un màxim de quatre segons i es 

podrà xiular servei a favor de l’equip contrari. Es sancionarà amb un tir 
lliure indirecte. 

 

Dinovena.-  Cadascun dels equips podrà, en cada període de joc, incórrer en cinc 

faltes acumulables amb dret a formació de barrera amb jugadors. A 
partir de la sisena (6a) falta acumulable, no serà permesa la formació 
de barrera i el llançament es produirà des del lloc on es faci la falta o bé 
als deu metres (doble penal). 

 

Vintena Serà sancionat amb falta tècnica (falta acumulativa) les següents 

accions: 
 Donar o intentar donar una puntada a un contrari 
 Saltar sobre un contrari 
 Carregar sobre un contrari 
 Empènyer a un contrari 
 Realitzar una entrada sobre un contrari 
 Subjectar a un contrari 
 Escopir a un contrari. 

 

Vint-i-unena.- Protegir la pilota (al terra) se sancionarà amb falta en contra. Es 

sancionarà amb un tir lliure indirecte. 
 

Vint-i-dosena Els equips inscrits al torneig han de sotmetre’s a les regles i normes 

del Reglament, les quals queden implícitament acceptades una vegada 
realitzada la inscripció. 

 


