Normativa campionats de futbol sala: 3r a postobligatori
Components dels equips:
- Jugaran 5 jugadors per equip
- Els equips poden estar formats per jugadors de qualsevol curs, des de 3r a batxillerat o
cicles formatius.
Durada dels partits:
- Hi haurà un partit a cada pati.
- Els partits es faran al pati gran durant els dos patis de dilluns i els dos patis de divendres. Cal
revisar el calendari a la web del centre.
- Si la pista està molt molla, està plovent o les condicions climàtiques no són bones, no es
jugarà.
Canvis:
- Els canvis de jugadors són com els d’handbol, primer ha de sortir del camp el jugador de camp i
després ha d’entrar el recanvi.
- Si s’incompleix la norma hi haurà targeta groga, si s’acumulen 2 targes grogues es
sancionarà l’equip amb dos minuts amb un jugador menys.
Diferències amb el futbol federat:
- No existeix la norma de “cuerpo” o “contrapeso”
- Si algú ho fa servir serà sancionat amb falta.
- Si algú, a més, fa servir els colzes es sancionarà amb tarja groga.
- No es sanciona la sessió al porter, es pot passar al porter sense problema, i la pot agafar
amb les mans.
- El servei de banda es farà sempre amb els peus.
- En el suposat cas que es consideri que un equip està perdent temps es pot sancionar
amb la pèrdua de la possessió de la pilota o amb una tarja groga a l’equip, si es fa de
manera continuada.
Assistència als partits:
- En cas que els equips no puguin jugar (exàmens, excursions o xerrades…) ho han de
preveure els mateixos components de l’equip i avisar amb antelació per avançar algun
altre partit, sinó ho fan, se’ls donarà el partit per perdut.
Locals/Visitants:
- L’equip que actua com a local sempre portarà peto, farà el servei inicial i triarà camp.

