REGLAMENT DE JOC DE FUTBOL SALA
TORNEIG F5 TARADELL 2017
L’Organització mostra un recull de les regles que creu més importants i que sovint generen dubtes. En cas que
algun dels equips participants volgués consultar més a fons el reglament de la LNFS, està publicat a la pàgina
web d’aquesta.

NOMBRE DE JUGADORS
–

El partit es juga amb dos equips, cadascun dels quals té cinc jugadors com a màxim, un dels quals juga
com a porter. En cas que per qualsevol circumstància un equip quedi reduït a tres jugadors durant el
partit, l’àrbitre ha de declarar el partit suspès.

–

És permet un nombre indeterminat de substitucions. Aquestes s’han de portar a terme a través de la
línia de banda a l’altura del mig del camp. (Aquestes s’han de portat a terme per la zona de substitució
ubicada davant de les banquetes i fins la línia de mig del camp)

DURADA D’UN PARTIT
–

El temps de durada d’un partit és de 40 minuts a rellotge corregut, dividits en dos períodes de 20
minuts cadascun d’ells. La durada del període serà prorrogada per permetre l’execució d’una penalitat
màxima (penal i doble penal) un cop esgotat el temps reglamentari.

–

Durant el partit cada equip podrà demanar un temps mort d’un minut de temps per cadascuna de les
parts, sempre i quan sigui abans dels tres últims minuts del període. S’ha de sol·licitar a l’àrbitre, que
concedirà el temps mort quan la pilota estigui aturada i en possessió de l’equip que l’ha sol·licitat.

LA CENTRADA INICIAL

–

Un gol es pot fer directament amb el servei inicial. (No es pot macar gol en la sacada d’inici i és treu cap
endavant, estan els jugadors adversaris a una distancia mínima de 3m.)

INTERRUPCIONS TEMPORALS
–

En cas que s’hagi d’aturar el partit per causes extraordinàries, l’àrbitre iniciarà de nou el joc efectuant
un bot neutral al lloc on s’hagi aturat.

SERVEI DE BANDA

–

S’efectuarà amb el peu, xutant la pilota que haurà d’estar immòbil, en els 4 segons posteriors a estar
en disposició d'executar-lo i els jugadors adversaris hauran d’estar a una distancia no inferior a 5 m del
lloc on s’executa el servei de banda.

–

No es pot anotar gol directament d’un servei de banda.

–

Si el servei de banda no s’ha fet correctament i/o es fa en un temps superior als 4 segons, el servei s’ha

de repetir, però amb un jugador contrari.

SERVEI DE CORNER
–

El jugador que el fa efectiu sacarà amb el peu des de la cantonada del terreny de joc

–

És vàlid un gol de servei de corner directe.

–

Els jugadors adversaris hauran d’estar a una distancia mínima de 5m fins que la pilota estigui en joc,
sinó es manté la distancia és repetirà el servei de cantonada i s’amonestarà a l’infractor tret que es
pugui aplicar la llei de l'avantatge.

–

Si el servei de corner no s’ha fet correctament, o en els 4 segons posteriors a estar en disposició
d'executar-lo l’equip contrari ha de fer un servei de porteria.

SERVEI DE PORTERIA

–

El servei de porteria l’ha de fer el porter posant en joc la pilota sempre amb la mà i en els 4 segons
posteriors a estar en disposició d’executar-lo.

–

El servei de porteria es considera correcte quan la pilota ha sortit de l’àrea de penal. Els jugadors de
l’equip contrari s’han de quedar fora l’àrea de penal fins que la pilota estigui en joc.

–

Si toca la pilota un jugador de l’equip del porter que fa el servei de porteria o bé un jugador contrari, a
dins l’àrea de penal del porter, s’ha de repetir el servei de porteria.

FALTES I INCORRECCIONS

–

Seran faltes acumulatives aquelles que es sancionen amb un tir lliure directe i penal. Cal tenir en
compte que l’àrbitre pot concedir la llei de l’avantatge i acumular la falta una vegada el joc estigui
aturat.

–

Les faltes sancionades amb un tir lliure indirecte (no s’acumulen) serà vàlid el gol només si toca un
altre jugador abans d’entrar a porteria.

-

CESSIÓ AL PORTER.
o

Es castiga a l’equip infractor amb tir lliure indirecte en el punt on el porter comet la infracció, o
al punt més pròxim de l’àrea de penal en cas que es produeixi a dins de la mateixa.

o Si el porter controla la pilota amb les mans i/o els peus en la seva pròpia meitat de la superfície
de joc durant més de 4 segons. (Tir lliure indirecte)

o Si un jugador que acaba de fer un servei de banda, corner, tir lliure, penal o doble penal torna a
tocar la pilota abans de fer-ho qualsevol altre jugador. (Tir lliure indirecte)
–

Tots dos equips poden incórrer, en cadascun dels períodes de joc, en 5 faltes acumulables, amb dret de
formar una barrera, quan no sigui dins l'àrea que serà sancionat amb un tir de penal.

–

En el llançament de tirs lliures amb dret a formació de barrera, tots els adversaris hauran de trobar-se
com a mínim a 5 metres de la pilota fins que aquesta estigui en joc.

–

A partir de la 6 falta acumulativa d’un equip, totes les faltes sancionades amb tir lliure directe i que es
produeixin amb la pilota en joc es poden llençar des del punt on ha estat comesa (si la distancia és
inferior a 10 metres de la línia de gol) o des del punt de10 metres, sempre sense barrera amb intenció
de marcar gol i no podrà passar la pilota a un l’altre company. Tots els jugadors, excepte el porter de
l’equip infractor hauran de estar situats a darrera de la pilota a una distància de 5 metres.

–

Es podrà jugar per terra sempre i quan no es faci falta.

PENAL
–

El porter s’ha de quedar sobre la línia de gol, entre els tres pals fins que la pilota estigui en joc.

–

El jugador prèviament identificat efectuarà el llançament cap endavant i estarà la pilota en joc en el
moment en què sigui xutada i es mogui cap endavant.

EL PORTER
–

Quan el porter posa la pilota en joc després que aquesta surti per línia de fons, sempre ha de ser amb la
mà.

–

El porter sempre podrà sobrepassar la línia de mig del camp amb el seu servei, ja sigui amb els peus o
bé amb les mans. El xut que efectuí amb els peus tant podrà ser des de dins com fora de l’àrea.

–

Si la pilota és cedida amb el peu al porter per un jugador del propi equip, aquest no la podrà jugar amb
la mà (inclòs el servei de banda).

–

Quan el porter executi el servei de porteria, no podrà tornar a jugar la pilota dins del seu propi camp
fins que hagi estat tocada voluntàriament o involuntàriament per un jugador de l’equip contrari.

–

Quan el porter jugui la pilota només tindrà 4 segons per treure’s la pilota de sobre (exceptuant que
estigui en camp contrari).

–

Quan es produeixi una infracció dels casos anteriors, s’efectuarà un tir lliure indirecte des del punt on
es trobi el porter en el moment de la infracció o de del punt més pròxim a l’àrea de penal (en el cas que
el porter estigui dins de l’àrea). No computarà com a falta acumulativa.

BANQUETA
–

Tots els equips es veuran obligats a ocupar la banqueta del camp que defensen en aquell moment. Per
tant a la mitja part, s’ha de canviar la banqueta.

TARGETES DURANT UN PARTIT
–

En cas que un jugador se li mostrin dues targetes grogues o una vermella directa, aquest serà expulsat i
l’equip del mateix passarà a jugar amb un jugador menys durant 2 minuts, exceptuant que l’equip
contrari marqui un gol. En cas que això succeeixi en inferioritat numèrica, l’equip recuperarà un jugador
(mai els expulsats).

–

El jugador o entrenador expulsat haurà d’abandonar la banqueta.

