
 
 

Futbol-7 – Club Esport Jove 
 

� COMPOSICIÓ DELS EQUIPS 
� Cada equip es compon d'un màxim de 12 jugadors. Només hi pot haver al 

terreny de joc 7 jugadors, un dels quals és el porter. Pot ser porter qualsevol 
jugador. 

 

� DURADA DELS PARTITS 
� La durada del partit és de dos parts de 25 minuts amb un descans de 5 

minuts entre part i part. A la mitja part els equips canvien de camp. 

 

� PUNTUACIÓ 
� El tempteig és arrossegat a gols. 

 

� FORA DE JOC / PILOTA FORA DE JOC 
� Només hi ha "fora de joc" sols dins la zona de 9 metres. 
� La pilota es considera fora de joc quan traspassa totalment les línies que 

delimiten el camp. 
� Si la pilota surt per les línies laterals es posa en joc amb les mans, per sobre 

del cap i endarrere, amb els dos peus fixos a terra. Quan la pilota surt impulsada 
per un jugador defensor per la línia de fons, es reprèn amb un córner. 

 

� EL GOL 
� No és vàlid el gol aconseguit directament des de servei de banda o servei de 

porteria. 
� Després de cada gol, la pilota es treu des de mig camp.  

 

� FALTES I TIRS LLIURES 
� Tots els tirs lliures són directes. L'equip infractor es col�loca com a mínim a 6 

metres de distància de la pilota. 
� Tot tir lliure concedit a l'equip defensor dins de la seva àrea es pot llançar 

des de qualsevol lloc de la meitat de l'àrea en la qual s'ha concedit el tir lliure. 
� Qualsevol tir lliure que no sigui penal concedit a l'equip atacant dins de l'àrea 

de meta adversària s'ha de llançar des de la part de la línia de 9 m més propera al 
lloc on s'ha comés la falta. 

 

� PORTER 
� No pot rebre la pilota concedida voluntàriament per un company, excepte 

quan procedeixi de la sacada de banda o d'un company que recupera la pilota d'un 
contrari. Aquesta acció se sancionarà amb falta i el joc es reprendrà. 

 

� SUBSTITUCIONS DE JUGADORS 
� Durant el partit es poden fer totes les substitucions que es vulgui amb les 

condicions següents: 
•••• fer-ho pel centre del camp i en el moment en què el joc estigui parat 
•••• entrar després que hagi sortit el company 
•••• un jugador substituït es pot reincorporar de nou 

Una substitució mal feta es castiga amb un tir directe a l'equip infractor, des del 
cercle central, sempre que no perjudiqui l'equip que ha d'executar la falta.  

� Un jugador amb una ferida sagnant s'haurà de substituir per atendre'l. 
 
 



 
 
� L'encontre no pot prosseguir sense un mínim de 5 jugadors. Si per qualsevol 

motiu quedessin al camp menys de 5 jugadors, es considerarà acabat el partit i en 
serà perdedor l'equip que ha motivat la suspensió. 

 

� DESENVOLUPAMENT DEL JOC 
� L'equip que no es presenti a l'hora del partit es considera perdedor. 
� Qualsevol conducta antiesportiva d'un jugador suposa partit perdut i/o 

desqualificació de l'equip. 
 
 


