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DATES I HORARIS PREVISTOS 

El Torneig de Fútbol-7 en categoria amateur està previst que es celebri entre els dies 3 i 28 de juliol de 

2017. En funció del nombre d’equips la previsió és jugar de dilluns a dijous en horaris que anirien de les 

19 a les 22h. 

TERRENY DE JOC 

1 – Dimensions 

El terreny de joc serà els camps de gespa de les Instal.lacions del Torrent de Llops, la llargada dels quals 

serà establerta per l´amplada del propi camp. Mentre que l´amplada serà d´aproximadament d´uns 35m. 

2 – Àrea de penal   

Es traçarà una línia paral.lela a 12m de la línia de fons agafant tota l´amplada del camp. Paral.lelament a la 

porteria, a la distància de 9 metres i al seu centre, es marcarà de manera visible un punt, que serà on s´haurà 

de situar la pilota per l´execució del penal. 

 

NOMBRE DE JUGADORS 

1) El partit serà jugat per dos equips compostos cadascun per no més de 7 jugadors, dels quals un jugarà 

com a porter. 

2) Cada equip iniciarà el partit, almenys amb 5 jugadors, podent-s´hi incorporar posteriorment la resta. 

3) S´inscriuran un màxim de 15 jugadors. Una vegada començat el partit es podran realitzar totes les 

substitucions que es desitjin, sempre que es realitzin d´una manera reglamentària. Els jugadors substituits 

poden tornar al joc totes les vegades que es consideri convenient. 

4) Quan, durant el desenvolupament del partit, un equip, per la circumstància que sigui, romangués amb 

menys de 5 jugadors sobre el terreny de joc, l´àrbitre donarà per finalitzat aquest partit amb derrota de 

l´equip sancionat amb el resultat de tres a zero; sempre que el resultat no fos superior i favorable a l´equip 

beneficiat; en aquest supòsit, es mantindria el resultat obtingut en el moment de la suspensió. 

5) Qualsevol dels altres jugadors podrà canviar el seu lloc amb el porter sempre que l´àrbitre n´hagi estat 

informat prèviament i sempre també que el canvi sigui efectuat durant una aturada del joc. 

6) Quan un porter o un altre jugador hagi de ser reemplaçat per un substitut, cal cumplir les condicions 

següents: 

a) El substitut no pot entrar al terreny de joc fins que el jugador que està reemplaçant l´hagi abandonat. 

b) Haurà d´entrar al terreny de joc per la línia de mig camp i no caldrà aturar el joc, llevat del cas del porter. 

c) Un substitut resta sotmès a l´autoritat i jurisdicció del l´àrbitre, tant si es cridat a participar en el joc com 

si no. 

d) La substitució és completa quan el substitut entra al terreny de joc, moment en què esdevé jugador, 

mentre que el jugador que reemplaça deixa de ser-ne. 
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e) Si un substitut entra al terreny de joc per un altre punt del camp que no sigui el migcamp, el joc haurà de 

ser aturat. El substitut pot ser amonestat o expulsat en funció de la gravetat de la intervenció. El partit serà 

reprès amb un tir lliure directe des del lloc on es trobava la pilota quan es va interrompre el partit.                                 

   

EQUIP DELS JUGADORS 

1) L´equip bàsic obligatori d’un jugador consistirà en un jersei o samarreta, pantaló curt, mitges i calçat 

adequat (no es permetrà l’ús de tacs d´alumini), recomanant l’ús de canyelleres. 

2) Un jugador no podrà portar cap objecte que sigui perillós per als altres jugadors ni per ell mateix. 

3) El porter haurà de fer servir colors que el distingeixin dels altres jugadors i de l’àrbitre.  

4) Cada jugador haurà de portar el dorsal corresponent que no podrà variar durant el transcurs de la 

competició. 

5) L’àrbitre exclourà del camp de joc qualsevol jugador que infringeixi aquesta Regla perquè posi en ordre 

el seu equip o alguna peça que hi manqui a la següent ocasió en que la pilota deixi d´estar en joc, llevat que 

aleshores el jugador ja hagi corregit el seu equip. El joc no s’haurà de suspendre inmediatament per una 

infracció d’aquesta regla. Qualsevol jugador que sigui exclòs perquè posi en ordre el seu equip, o perquè el 

completi, només podrà tornar al camp de joc desprès d’haver-se presentat a l’àrbitre, el qual s’haurà de 

cerciorar personalment que l’equip d’aquest jugador estigui en ordre. El jugador podrà reingressar al camp 

de joc només quan la pilota hagi deixat d’estar en joc. 

ÀRBITRE 

1) Hi haurà un àrbitre responsable del compliment de la normativa en cada partit. 

2) La seva facultat de sancionar s’estendrà a les infraccions comeses durant una suspensió temporal del joc 

i quan el baló sigui fora del joc. Les seves funcions serán: 

a) Aplicarà les Regles. 

b) S’abstindrà de castigar en aquells casos en què, si ho fes, considerés que afavoriria el bàndol que va 

cometre la falta. 

c) Prendre nota de les incidències. 

d) Tindrà poder discrecional per aturar el joc quan es violin les Regles, per interrompre o suspendre 

definitivament el partit quan ho consideri necessari a causa dels elements, de la intervenció dels espectadors 

o per altres motius. En aquest cas trametrà un informe detallat dels fets a l’organització. 

e) Des de la seva entrada al terreny de joc, amonestarà i mostrarà la targeta groga a qualsevol jugador que 

tingui una conducta incorrecte o indigna. Expulsarà del terreny de joc i mostrarà la targeta vermella a tot 

jugador que, en la seva opinió, sigui culpable de conducta violenta, de joc brusc greu, de fer servir un 

llenguatge groller o injuriós, o si persisteix a observar una conducta incorrecta després d’haver rebut una 

amonestació. 

f) No es permetrà que ningú, llevat dels jugadors, penetri al terreny de joc sense la seva autorització. 
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g) Interromprà el joc si considera que algun jugador ha patit una lesió d’importància, el farà transportar fora 

del camp el més aviat possible i rependrà inmediatament el partit. Si un jugador pateix una lesió lleu, no 

s’aturarà el joc fins que la pilota hagi deixat d’estar en joc. El jugador que estigui en condicions d’arribar 

per ell mateix fins a la línia de porteria o de banda no podrà rebre cures sobre el terreny de joc. 

h) Donarà la senyal per reprendre el joc després de tota aturada. 

RESPONSABLE DE CAMP 

Membre de l’organització les funcions del qual seran: 

a) Exercir de delegat de camp 

b) Donar compte a l’àrbitre de les incorreccions que es poguessin produir a les banquetes, a l’àrea tècnica 

o a la grada i que poguessin tenir conseqüència o reflectir-se al terreny de joc. 

c) Col.laborar amb el col.legiat prenent cura que quedin ressenyades totes les incidències que s’hagin 

observat. 

d) Totes aquelles que li poguessin ser encomanades o delegades per l’àrbitre i que no siguin de la seva 

competència exclusiva. 

TEMPS DE JOC 

Durada del partit 

1. Fase prèvia: dos parts de 25 minuts a temps corregut, amb 5 minuts de descans a la mitja part. 

2. Fase final: dos parts de 25 minuts a temps corregut, amb 5 minuts de descans a la mitja part. 

3. En les eliminatòries directes, en cas d’empat en la finalització del temps reglamentari, es llençaran 

tres penals per equip de forma alternativa. Si perdura l’empat es llençaran de forma indefinida un 

penal per equip fins a la solució de l’empat. Cap jugador podrà repetir llençament fins que la 

totalitat d’un dels equips (el que disposa de menys jugadors) hagi efectuat tots un llençament (de 

forma cíclica), iniciant-se en aquell moment un nou cicle de llençaments sota la mateixa 

normativa. 

4. No és necessari que el porter que hagi acabat el partit sigui el que participi com a porter en la tanda 

de penalts. Però durant la mateixa no podrà ser substituit. 

INICI DEL JOC 

1) Al senyal del xiulet de l’àrbitre, s’iniciarà el joc amb un xut amb la pilota aturada, és a dir, amb una 

puntada de peu donada a la pilota colocada a terra al centre del terreny. Tots els jugadors hauran d’estar 

situats al seu propi camp i els del bàndol contrari a aquell que duu a terme el xut de sortida no es podran 

apropar a menys de 6m de la pilota fins que el xut no hagi estat executat. La pilota entrarà en joc en el 

moment en què sigui xutada. El jugador que executa el xut de sortida no podrà jugar de nou la pilota fins 

que aquesta no hagi estat tocada per un altre jugador. Es pot realitzar un llençament directe a portería. 

2) Després que s’hagi marcat un gol, el joc es rependrà de la mateixa manera abans indicada, fent el xut 

de sortida un jugador del bàndol contrari al que va marcar el gol. 

3) Després del descans els equips canviaran de camp i el xut de sortida l’efecturà un jugador del bàndol 

contrari al que va fer el xut inicial. 
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4) En cas d’infracció d’aquesta Regla, s’haurà de repetir el xut de sortida, llevat que el jugador que ha fet 

aquest xut hagi tornat a jugar la pilota abans d’haver estat tocada o jugada per un altre jugador; en aquest 

cas es concedirà al bàndol adversari una tirada lliure indirecte al lloc on es va cometre la falta. 

5) Per tal de reprendre el partit, després de les interrupcions temporals, provocada per una causa no indicada 

en alguna de les Regles, sempre que la pilota no hagi traspassat una línia de banda o de meta inmediatament 

abans de la interrupció, l’àrbitre deixarà caure a terra el baló al lloc on aquest es trobava abans de la 

interrupció, llevat que hagués estat en aquell moment a l’àrea de portería, cas en el qual el baló haurà de 

ser botat sobre la part de la línia de l’àrea de porteria que es troba paral.lela a la línia de porteria, al punt 

més proper al lloc on es trobava quan el partit va ser aturat. Es considerarà en joc des del moment en que 

hagi tocat el terra. Si el baló posat en joc per l’àrbitre traspassa una línia de banda o de meta abans que 

l’hagi tocat un jugador, aquell tornarà a tirar el baló a terra. Cap jugador no podrà jugar el baló abans que 

aquest hagi tocat el terra. Si aquesta darrera disposició no fos respectada, l’àrbitre repetirà el baló a terra. 

PILOTA EN JOC 

1- La pilota no estarà en joc: 

a) Quan ha traspassat completament una línia de banda o de porteria, ja sigui per terra o per aire. 

b) Quan el joc ha estat detingut per l’àrbitre. 

2- La pilota és en joc en qualsevol altre moment, des del començament fins al final del partit, fins i tot en 

els casos següents: 

a) Si torna al joc de rebot dels pals de la porteria. 

b) Si torna al joc després d’haver tocat l’àrbitre. 

c) Mentre que no s’adopti una decisió sobre una presumpta infracció de les Regles del Joc. 

GOL MARCAT 

1) Llevat de les excepcions previstes en aquestes Regles, es comptabilitzarà un gol quan la pilota hagi 

traspassat totalment la línia de porteria entre els pals, sense que l’hagi portat, llençat o colpejat 

intencionadament amb la mà o el braç qualsevol jugador de l’equip atacant. 

2) L’equip que hagi marcat el nombre més gran de gols guanyarà el partit. Si no s’hagués marcat cap gol o 

si tots dos equips n´han aconseguit un nombre igual, el partit es considerarà com empatat. En la fase final 

de la competició, els empats es resoldran mitjançant llençament de penal. 

FORA DE JOC 

No s’aplicarà durant la competició la regla del fora de joc. 

TIRS LLIURES 

Tir lliure directe 

- Donar o intentar donar una puntada de peu a un adversari. 

- Fer una traveta a un contrari, és a dir, fer-lo caure o intentar-ho, ja sigui mitjançant la cama o 

ajupint-se al seu davant o darrere. 

- Saltar a sobre d’un adversari. 

- Carregar violentament o perillosament sobre un contrari. 

- Colpejar o tractar de colpejar un adversari o escupir-li. 

- Carregar per darrere sobre un adversari que no fa obstrucció. 

- Subjectar un adversari. 



 

5 
 

TORNEIG MARTORELL CUP 2017 
CF MARTORELL 

 

 

- Empènyer un contrari. 

- Jugar la pilota, és a dir, portar-la, colpejar-la o llençar-la amb la mà o el braç (aquesta disposició 

no és aplicable al porter dintre de la seva pròpia àrea de penal): serà castigat amb tir lliure directe, 

concedit a l’equip contrari al lloc on la falta va ser comesa, llevat que la infracció hagi estat comesa 

per un jugador a l’àrea de porteria contrària. En aquest cas, la tirada lliure podrà ser llençada des 

de qualsevol lloc de l’àrea de porteria a la qual es va cometre la falta. 

Si un jugador de l’equip defensor comet intencionadament dintre de l’àrea de penal qualsevol de les 

nou faltes indicades anteriorment, serà castigat amb un penal. 

Un penal es podrà concedir, sigui quina sigui la posició de la pilota en el moment de cometre´s la falta, 

si aquesta va tenir lloc dintre de l’àrea de penal i sempre que la pilota estigués en joc. 

Tir lliure indirecte 

- Jugar d’una manera considerada com a perillosa per l’àrbitre. 

- Carregar lleialment, és a dir, amb l’espatlla, quan el baló no és a distància de joc dels jugadors 

interessats i aquests no intentaven intervenir en el joc. 

- Sense jugar el baló, obstruir intencionalment l’acció d’un adversari, és a dir, còrrer entre aquest 

adversari i el baló o interposar-se de manera que suposi un obstacle per al contrari. 

- Cedir la pilota, intencionadament, amb el peu al propi porter i que aquest l’agafi amb les mans. 

- Carregar sobre el porter llevat que aquest: 

o Obstrueixi l’acció d’un adversari. 

o Es trobi fora de l’àrea de porteria. 

- Essent porter i dintre de la seva àrea de penal: 

o Des del moment que controla la pilota amb les seves mans, llençar-la i tornar-la a atrapar 

sense posar-la en joc. 

o Tocar la pilota amb les mans després d’una passada del Company. 

o Utilitzar més de sis segons per posar la pilota en joc. 

Posada en joc 

- Quan un jugador llenci una tirada lliure directe o indirecte des de l’interior de la seva pròpia àrea 

de penal, tots els jugadors de l’equip contrari hauran de ser al menys a 6m de la pilota i hauran de 

romandre fora de l’àrea de penal fins que la pilota hagi estat llençada fora de l’àrea. La pilota 

estarà en joc inmediatament després d´haver recorregut una distància igual a la seva 

circumferència i haver estat llençada més enllà de l’àrea de penal. El porter no podrà rebre el baló 

a les seves mans per tal de llençar-lo al joc. Si el baló no és llençat directament al joc més enllà de 

l’àrea de penal, la tirada s’haurà de repetir. 

 

- Si un jugador llença una tirada lliure directe o indirecte fora de la seva pròpia àrea de penal, tots 

els jugadors de l’equip contrari han de ser a una distància de al menys 6m del baló fins que estigui 

en joc, llevat que ells es trobin col.locats sobre la seva pròpia línia de porteria i entre els pals del 

marc. El baló estarà en joc en el moment en que es xutat i es posa en moviment. 

- Si un jugador de l’equip contrari penetra a l’àrea de penal o s’acosta a menys de 6m de la pilota, 

en qualsevol dels dos casos, abans que la tirada lliure s’hagi dut a terme, l’àrbitre haurà de retardar 

la tirada fins que es compleixi amb la Regla. 

- El baló ha d’estar aturat en el moment d’executar la tirada lliure i el jugador que l’efectuï no podrà 

tornar a jugar el baló fins que aquest hagi estat tocat o jugat per un altre jugador. 

- Si el jugador que ha efectuat una tirada lliure juga de nou el baló abans que aquest hagi estat tocat 

o jugat per un altre jugador, es concedirà a l’equip adversari una tirada lliure al lloc on es va 

cometre la falta. 



 

6 
 

TORNEIG MARTORELL CUP 2017 
CF MARTORELL 

 

PENAL 

El penal es llençarà des del punt de penal i, abans que s’executi, tots els jugadors, llevat del qui executarà 

el càstig, degudament identificat, i del porter adversari hauran de ser a l’interior del camp de joc, però fora 

de l’àrea de penal i sense destorbar el llençador. El porter adversari haurà de romandre sobre la seva pròpia 

línia de porteria entre els pals del marc. El jugador que executi el càstig haurà de llençar el baló cap endavant 

i no el podrá tornar a jugar fins després que hagi estat tocat o jugat per un altre jugador. Serà considerat 

com en joc el baló tan aviat com hagi estat xutat, és a dir, que hagi recorregut una distància igual a la seva 

circumferència. Es podrà marcar gol directament d’un penal. Quan un penal s’executa durant el curs normal 

del partit o quan el temps s’ha prolongat al mig temps o al final del partit per tal de llençar o tornar a llençar 

un penal, no s’anul.larà un gol si, abans de passar entre els pals i sota el travesser, el baló toca un o tots dos 

pals o el travesser o el porter o qualsevol combinació d’aquests factors, amb la condició que no s’hagi 

comès una altra falta. 

Per a tota infracció a aquesta Regla: 

a) Comesa per l’equip defensor, es repetirà l’execució del penal si no s’ha marcat el gol. 

b) Comesa per un jugador del bàndol atacant que no sigui el mateix que llença la pilota, si un gol és 

marcat, s’haurà d’anul.lar aquest gol i caldrà llençar novament el penal. 

c) Comesa pel jugador que realitza el xut de càstig i un cop que el baló està en joc, es concedirà una 

tirada lliure indirecte a l’equip contrari a l’indret on la falta hagi estat comesa. 

SACADA DE BANDA 

Quan tot el baló hagi traspassat la línia de banda, ja sigui per terra o per aire, serà posat novament en joc 

llençant-lo a l’interior del camp en qualsevol direcció, des del punt pel qual va franquejar la línia, per un 

jugador de l’ equip contrari al que va tocar el baló en darrer lloc. El jugador que fa la sacada, en el moment 

de llençar el baló, haurà de donar front al camp de joc i tenir una part qualsevol de cada peu sobre la línea 

de banda o a l’exterior d’aquesta línia. Haurà de llençar el baló per darrera, per damunt del seu cap, i fer 

servir per això les dues mans. Estarà en joc el baló tan bon punt com hagi penetrat al cap de joc, però no 

podrà ser tornat a jugar pel jugador que va fer la sacada fins que un altre jugador no l’hagi tocat o jugat. 

No es podrà marcar gol directament d’una sacada de banda. 

Serà sancionable: 

a) Si la sacada de banda no ha estat portada a terme regularment serà efectuat novament per un 

jugador de l’equip contrari. 

b) Si el jugador que va fer la sacada tornar a jugar el baló abans que hagi estat tocat o jugat per un 

altre, es concedirà una tirada lliure indirecte a favor de l’equip contrari a l’indret on es va cometre 

la falta. 

        SAC DE PORTERIA 

Quan tot el baló hagi trapassat la línia de porteria, excloent-ne la part compresa entre els pals del marc, ja 

sigui per terra o per aire, havent estat jugat en darrer terme per un jugador de l’equip atacant, la pilota será 

posada en joc pel porter amb les mans, disposant de 6 segons per realitzar el servei. 

No es podrà marcar un gol directament d’un sac de porteria. 

Quan el porter tingui la pilota en les seves mans sense que aquesta hagi sortit prèviament per la línia de 

fons (no sigui sac de porteria) podrà executar el servei de la manera que vulgui, respectant la normativa 

dels 6 segons però sense poder marcar directament amb la mà. 
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     CORNER 

Quan tot el baló hagi trapassat la línia de porteria, excloent-ne la part compresa entre els pals del marc, ja 

sigui per terra o per aire, havent estat jugat en darrer terme per un jugador de l’equip defensor, es concedirà 

un córner, que serà llençat per un jugador de l’equip atacant així: la pilota ha de ser col.locada al vèrtex del 

camp més proper al lloc per on ha sortit la pilota, la qual no podrà ser trasl.ladada. Es podrà marcar 

directament d’un córner. Els jugadors de l’equip contrari al qual s’executa un córner no es podran col.locar 

a una distància de menys de 6 metres del baló abans que aquest estigui en joc, és a dir, en el moment en el 

qual el baló és xutat i es posa en moviment i el jugador que ha fet el xut no podrà jugar novament el baló 

fins que aquest no hagi estat tocat o jugat per un altre jugador. 

Serà sancionable: 

a) Si el jugador que llença la tirada jugués el baló per segona vegada abans que hagués estat tocat o 

jugat per un altre jugador l’àrbitre concedirà a l’equip contrari una tirada lliure indirecta que 

s’executarà des del lloc on es cometés la infracció. 

b) Per qualsevol altre infracció es repetirà el xut. 

AMONESTACIONS 

Tarjeta groga 

Totes les faltes assenyalades amb tir lliure directe seran susceptibles de ser amonestades amb tarjeta groga 

depenent de la gravetat de l’acció a criteri de l’àrbitre. 

Tarjeta vermella 

Totes les faltes assenyalades amb tir lliure directe seran susceptibles de ser amonestades amb tarjeta groga 

depenent de la gravetat de l’acció a criteri de l’àrbitre. 

- Si es mostra culpable de conducta incorrecta. 

- És culpable de conducta violenta o de joc brusc greu. 

- Actua amb propòsits injuriosos o grollers. 

- Es mostra novament culpable de conducta incorrecta després d’haver rebut una amonestació. 

- Acumulació de dues tarjetes grogues. 

Quan un jugador és expulsat, el seu equip jugarà la resta de minuts amb un jugador menys. Si es produeixen 

més expulsions, l’equip anirà reduint el nombre de jugadors amb un límit de 5, ja que amb menys jugadors 

es donaria el partit per perdut (veure apartat Nombre de Jugadors). 

     SANCIONS 

Un partit de sanció 

- Expulsió durant el transcurs del joc (tarjeta vermella) 

- Qualsevol conducta incorrecta que la organització pugui considerar sancionable (fora del partit). 

- Acumulació de 3 tarjetes grogues en el transcurs del torneig fins a la fase final, on aquest 

comptador torna a començar de zero. 

Expulsió d’un jugador de la competició 

- Qualsevol conducta incorrecte molt greu d’un jugador tant dins com fora del temps del joc que la 

organització pugui considerar sancionable. 
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Expulsió de l’equip 

- Qualsevol conducta incorrecte molt greu d’un equip tant dins com fora del temps de joc que la 

organització pugui considerar sancionable. 

- Si un equip és expulsat de la competició en la fase regular quedaràn anul.lats tots els partits jugats 

i pendents de jugar. 

- Si un equip és expulsat en la fase final passarà directament a la següent ronda l’equip contrari. 

- L’equip expulsat no tindrà dret a la devolució de l’import de la inscripció. 

Pèrdua de partit 

- Alineació indeguda 

- No presentació (es donarà per perdut el partit si passats 5’ a partir del xiulet inicial no s´han 

presentat el nombre mínim per iniciar-se el partit). 

- En tots aquests casos es donarà per perdut el partit per 3 a 0. 

Per altra part, aquell equip que a l´hora de sonar el xiulet inicial no estigui disponible per començar 

(i no sobrepassin els 5’), iniciarà el partit amb un 0 a 1 en contra, finalitzant el partit a l’hora 

establerta, sense temps adicional. 

ORGANITZACIÓ GENERAL 

- La organització no es fa responsable de possibles lesions, danys materials, danys a tercers o furts que es 

poguéssin donar durant el transcurs de la competició. 

- Abans de començar la competició el delegat de l’equip haurà de confirmar la relació de jugadors amb el 

seu DNI, així com els seus dorsals (no modificables durant la competició). 

- Tothom ha de disposar del DNI per solucionar possibles reclamacions dels diferents equips o de la pròpia 

organització, sent susceptibles en qualsevol partit (abans, durant o després del partit) de patir una revisió. 

En cas que, davant aquest requeriment, el membre de l’equip no s’identifiquès de manera correcta, 

l’Organització pot sancionar el fet com a alineació indeguda, la qual cosa suposaria la pèrdua del partit per 

un resultat de 3 a 0. 

- El sistema de competició s’estableix: 

*Fase prèvia: grups de entre 6 i 8 equips (en funció del número d’equips inscrits) en sistema de 

lligueta tots contra tots, classificant-se els dos primers de cada grup. S’otorgarà tres punts per 

victoria, un punt per empat i 0 per derrota. 

Els criteris per resoldre possibles empats de punts entre dos equips seran: 

o Gol average particular 

o Gol average general 

o Gols a favor 

o Menor puntuació de Tarjetes: grogues (1) i vermelles (2) 

o Sorteig 

Els criteris per resoldre possibles empats de punts entre més de dos equips seran: 

o Punts obtinguts en els enfrontaments directes 

o Gol average general en els enfrontaments directes 

o Gol average general en la totalitat dels partits 

o Gols a favor 
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o Menor puntuació de tarjetes: grogues (1) i vermelles (2) 

o Sorteig. 

* Quarts de final, semifinals i final. 

- Comité de Competició:  

 * L’organització dispossarà un Comité de Competició per resoldre totes aquelles qüestions 

relatives a sancions,  reclamacions, i qualsevol altre aspecte no considerat en aquesta normativa. 

 * El Comité de Competició estarà format per 3 persones del club (a determinar). 

* L’organització possarà a disposició dels equips una adreça de correu electrònic on els delegats 

dels equips (i només els delegats dels equips) podran adreçar les seves reclamacions. El Comité 

de Competició les estudiarà i resoldrà de la manera més ràpida i efectiva possible, comunicant la 

decissió pel mateix mitjà als equips implicats. 

ASPECTES A REMARCAR DE LA COMPETICIÓ 

- Camps de gespa del Complex Esportiu Torrent de Llops. 

- Equips de 15 jugadors, 7 com a màxim al camp, 5 com a mínim. 

- Hi ha àrbitre i responsable de camp per cada partit. 

- El temps de joc: 

 * Inicia i finalitza indicat pel xiulet de l’àrbitre. Qualsevol acció després del xiulet no te validesa. 

 * Fase prèvia: 2 parts de 25 minuts a temps corregut amb un descans de 5 minuts entre parts. 

 * Fase final: 2 parts de 25 minuts a temps corregut amb un descans de 5 minuts entre parts. 

- No s’aplicarà la regla del fora de joc. 

- Es serà molt estricte amb qualsevol conducta antiesportiva tan dins com fora del terreny de joc, contra les 

persones o instal.lacions. L’organització es reserva el dret d’expulsar al jugador o equip que no cumpleixi 

la normativa. 

- S’exigirà máxima puntualitat en l’inici del partit: 

 * Del xiulet inicial fins a 5 minuts de retard, 1 gol en contra 

 * Més de 5 minuts partit perdut per resultat de 3 a 0 

- El sac de porteria es realitzarà sempre amb la mà per part del porter. Si el porter té la pilota en les seves 

mans sense que hagi sortit prèviament per la línia de fons (no sigui sac de porteria), podrà executar el servei 

de la manera que vulgui. En cap cas el porter podrà marcar directament amb la mà. 

- La organització no es fa responsable de possibles lesions, danys materials, danys a tercers o furts que es 

poguéssin donar durant el transcurs de la competició. 

- El sistema de competició s’estableix: 

*Fase prèvia: grups de entre 6 i 8 equips (en funció del número d’equips inscrits) en sistema de 

lligueta tots contra tots, classificant-se els dos primers de cada grup. S’otorgarà tres punts per 

victoria, un punt per empat i 0 per derrota. 
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*Quarts de final, semifinals i final. 

- Els resultats s’actualitzaran diàriament i estaran a disposició dels equips, i de qualsevol qui ho vulgui 

consultar, a la web del club: cfmartorell.cat 

TOT EQUIP QUE INICIA LA COMPETICIÓ ACCEPTA FER-HO SOTA LA PRESENT 

NORMATIVA. 

PER QUALSEVOL ACLARIMENT O RECLAMACIÓ EL DELEGAT D’EQUIP S’HAURA DE 

DIRIGIR AL COMITÈ DE COMPETICIÓ MITJANÇANT ADREÇA DE CORREU 

ELECTRÒNIC QUE ES POSARÀ A DISPOSICIÓ DEL EQUIPS PARTICIPANTS. 
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INSCRIPCIONS 

 

FORMA DE PAGAMENT: 

Tarjeta Bancaria a les oficines del club o transferencia a: ES18 2038 6626 1360 0007 0917 amb justificant 

de pagament. 

*Per qualsevol dubte i/o aclaració podeu adreçar-vos al correu electrònic: 

clubfutbolmartorell@gmail.com 

DORSAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NOM COMPLET DATA DE NAIXEMENT

NOM EQUIP ENTRENADOR DELEGAT

NOM
NOM:

TELEFÒN:

EMAIL:

NOM:

TELEFÒN:

EMAIL:

mailto:clubfutbolmartorell@gmail.com

