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PREBENJAMÍ / BENJAMÍ 

PREALEVÍ / ALEVÍ 

PREINFANTIL / INFANTIL 

CADET / JUVENIL 

JÚNIOR / LLIGA JOVE 

PISTA DE JOC 

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

A cada extrem de la pista hi ha l’àrea de porteria de 6 m. El punt de penal està situat a 6 

m. i el doble penal a 10 m. del centre de la porteria sobre la línia d’àrea.  

PORTERIA 3 metres d’ample x 2 metres d’alçada i ha d’estar subjectada a terra perquè no es caigui.  

PILOTA Pilota oficial CEEB - Número 3 – 58 cm. Pilota Oficial CEEB – Número 4 – 62 cm. 

DURADA PARTIT 

4 períodes de 10 minuts. 2 parts de 20 minuts. 

Cada període/part es jugarà sense aturar el temps, excepte temps morts, i quan el o la TJ 

ho cregui oportú. 

DURADA 
DESCANS 

1’ entre 1r i 2n període i entre 3r i 4rt. 

+ 5’ entre 2n i 3r període amb canvi 

obligatori de banqueta. 

5’ entre 1a i 2a part amb canvi obligatori de 

banqueta. 

TEMPS MORTS 

1 temps mort de 1’ entre el 1r i 2n 

període i 1 temps mort de 1’ entre el 3r i 

4rt per equip. No són acumulables.  

1 temps mort de 1’ en la 1a part i 1 temps mort 

de 1’ en la 2a part per equip. No són 

acumulables. 

PARTICIPANTS 
Mínim: 4 participants / Màxim: 12 participants 

Per començar el partit, el número de participants mínim és de 4.  

CANVIS 

No es permeten canvis en el 1r, 2n i 3r 

període. Excepte, per lesió o expulsió. 

En el 4rt període es permeten fer canvis, 

sempre que es respecti la norma 

d’alineació.    

Canvis lliures. 

ALINEACIÓ 

Tots els i les participants, en acta, han de 

participar com a mínim 1 període sencer 

abans del 4rt.  

Alineació lliure. 

RESULTAT i 
PUNTUACIÓ 

El sistema de puntuació és arrossegat a 

gols. Quan hi ha una diferència de 10 gols, 

es tanca marcador a l’acta, però el partit 

continua. 

El sistema de puntuació és arrossegat a gols. 

La puntuació del partit serà de 2 punts per partit guanyat, 1 punt per partit empatat i 0 

punts el partit perdut  

SACADA INICIAL 

Serà mitjançant sorteig. Els i les participants s’han de col·locar en la seva pròpia pista de 

joc, i l’equip defensor a 3 m. de la pilota abans que es faci la sacada. L’equip que faci la 

sacada en el 1r període també ho farà en el 3r. La sacada de banda es farà amb el peu. 

PORTER 

Com a mínim un o una participant haurà de fer de porter. El o la porter/a podrà canviar el 

seu lloc per qualsevol altre participant sempre que no s’infringeixi la norma d’alineació. 

El o la porter/a no podrà retenir la pilota més de 4 seg. dins de la seva àrea. 

El o la porter/a no podrà estar més de 4 segons a la seva pròpia meitat de camp amb 

pilota. 
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CESSIÓ AL 
PORTER.  
(SANCIÓ) 

Tornar a tocar la pilota, després d’haver-la jugat, en la seva pròpia meitat de camp. 

Després de la passada voluntària d’un o una company/a, sense que la pilota l’hagi tocat un 

adversari.  

Tocar la pilota amb les mans dins la seva pròpia àrea de penal després que un o una 

company/a l’hagi passada amb el peu.  

Està prohibit excepte que procedeixi de la sacada de banda, de falta, córner o un company 

que recupera la pilota d’un contrari i sempre i quan no agafi la pilota amb la mà.   

PENALS El o la porter/a ha d’estar sobre la línia de gol i podrà moure’s lateralment. 

FALTES 
ACUMULADES 

Seran considerades faltes acumulades totes les faltes directes.  

Cada equip podrà, en cada una de les parts, incórrer en 5 faltes acumulades amb dret a 

formació de barrera.  

A partir de la 6a falta acumulada, no serà permesa la formació de barrera. El llançament 

sense dret a formació de barrera, serà a una distancia de 10 m., doble penal. Si la falta 

s’ha produït a menys de 10 m., el o la llançador/a podrà escollir si realitza el llançament 

des dels 10 m. o bé des del punt on s’ha produït la falta. 

DOCUMENTACIÓ 
Les convocatòries als partits s’efectuaran via APP “El Consell”.  

En tots els casos les llicències han d’estar tramitades. 

NO PRESENTAT 

En cas que no es presenti un equip a l’hora assenyalada, disposarà de 10 minuts de 

marge, sense previ avís. 

Si arriba en aquests 10 minuts el partit es jugarà. 

Si no arribessin, l’acte és tancarà indicant “No Presentat” de l’equip corresponent. 

S’oferirà a l’equip present que pugui jugar un partit amistós amb tutorització. 


