
 
 
 

REGLAMENT JOCS ESCOLARS FUTBOL SALA LOCAL 
PREBENJAMÍ-BENJAMÍ-ALEVÍ 

 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
 

Aspecte tècnic Requeriments i observacions 

Terreny de joc 40 metres x 20 metres amb una variació de +/- 2 metres. 

  L'àrea de porteria i el punt de penal estarà situada a 6 metres. 

Porteria 3 metres x 2 metres amb sistema peru`q no tombi   

Pilota -Diàmetre: 59 x 62 cm.       

  -Pes: 410 a 470 g.       

Participació dels jugadors Tots els jugadors hauran de jugar un mínim d'1 període   

Jugadors - Màxim inscrits a l'acta: 14 jugadors     

  - Mínims inscrits a l'acta: 5 jugadors    

  - Màxim en pista per començar el partit: 5 jugadors   

  - Mínim en pista per començar el partit: 4 jugadors   

  - Suspensió del partit: 3 jugadors     

Substitucions - Durant els 3 primers períodes no es podran realitzar   

  - Només es permeten les substitucions al 4t període, sempre que 

  es respecti la participació dels jugadors en el partit   

Durada - 4 períodes de 10 minuts amb 5 minuts de descans entre el 2n i  

  el 3r període      

  - Entre el 1r i el 2n període i entre el 3r i el 4t període el descans 

  serà de 2 minuts     

  - Els equips canviaran de camp entre el 2n i 3r període   

Cessió al porter Prohibida, excepte que sigui d'una recuperació, d'una sacada de  

  banda, d'un corner o d'una falta     

Temps morts 1 minut per part i equip no acumulables     

Tempteig Per parts i cada part començarà el marcador a 0 
 
DOCUMENTACIÓ 
 
Tots els esportistes hauran de portar degudament tramitat el nou carnet 
d'esportista dels JEEC i segellat per l'Ajuntament i amb la seva fotografia 
corresponent. En cas de ser necessari, hauran de disposar de l'autorització per a 
participar en categories superiors. 
 
EN JOC 
 
La sacada inicial es farà mitjançant sorteig. L'equip que posi la pilota en joc en la 
primera part també la posarà en joc a la tercera. L'àrbitre podrà afegir el temps 
que ell consideri que s'ha perdut per qualsevol incident. 
 
La sacada de banda es farà amb el peu. 
 
 
 
 
 
 



 
FALTES ACUMULATIVES 
 
Cada equip pot incórrer en cinc faltes acumulatives per part, és a dir, cinc entre el 
primer i el segon període, i cinc entre el tercer i el quart període. A partir de la 
sisena falta acumulativa hi haurà un llançament de doble penal (a 10metres). 
 
Són faltes acumulatives totes les faltes tècniques, disciplinàries i dues faltes 
personals: 

• Retenció de la pilota de 4'' per part del porter 
• Cessió voluntària de la pilota d'un jugador al seu porter 
• Quan un equip arribi a la cinquena falta acumulativa i la sisena tingui lloc 

per una de les dues faltes personals citades anteriors, no es procedirà a un 
llançament de doble penal.  

 
PORTER 
 
El porter no podrà retenir la pilota més de 4 segons. Tampoc podrà rebre la pilota 
cedida voluntàriament per un company, excepte que procedeixi de la sacada de 
banda, de falta, córner o un company que recupera una pilota d'un contrari. 
Aquestes dues accions es sancionaran amb una falta personal i acumulativa, i el joc 
es reprendrà. 
El porter podrà traspassar el mig camp amb la seva sacada. 
El porter no pot passar de mig camp treien amb la mà o amb el peu directament. 
Només pot treure de mig camp si treu de cop al bot (a bote pronto).  
 
SUBSTITUCIONS DE JUGADORS 
 
Es obligatori que cadascun dels jugadors/es inscrits a l'acta juguin com a mínim 
una part seguida. Únicament es podran fer canvis al final de cada període i durant 
la última part. En cas de lesió d'un jugador, i prèvia autorització de l'àrbitre, se'l 
podrà substituir per un altre jugador/a. En aquest cas, comptarà com una part 
jugada pels dos jugadors. Els jugadors que no hagin jugat durant les tres primeres 
parts, hauran de jugar la quarta de manera complerta. 
 
En aquestes categories pot ser porter qualsevol jugador, sempre que porti la 
indumentària esportiva que el distingeixi reglamentàriament. 
 
En totes les categories els canvis s'han de realitzar quan l'àrbitre ho autoritzi i la 
pilota no estigui en joc. Els canvis s'efectuaran pel centre del camp i el jugador 
substituït haurà d'abandonar el camp abans que entri el jugador que el substitueix. 
 
El jugador que és expulsat per l'àrbitre podrà ser substituït i no podrà jugar la resta 
de partit. 
 
El porter podrà canviar el seu lloc per qualsevol altre jugador sempre que l'àrbitre 
n'estigui avisat i l'autoritzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LES AMONESTACIONS 
 
La targeta groga implica l'expulsió temporal (2 minuts) del jugador, però pot esser 
substituït per un altre company. 
 
L'àrbitre amonestarà amb targeta groga quan el jugador: 

• Entri o surti del camp sense autorització de l'àrbitre 
• Infringeixi persistentment les regles del joc 
• Desaprovi amb paraules o gestos les decisions de l'àrbitre 
• Actuï amb una conducta incorrecta 
• Vagi contra l'esperit de joc 

 
La targeta vermella exclou definitivament del joc el jugador, (podrà ésser 
substituït) i es mostrarà quan: 

• Sigui culpable de conducta violenta o joc brusc greu 
• Actuï amb propòsits injuriosos o grollers 
• Després de rebre una amonestació, actuï novament amb una conducta 

mereixedora de la targeta groga. 
 
  
 
 
 


