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NORMATIVA FUTBOL SALA 

 
1.  Tots els equips hauran d'estar formats per un mínim de 8 jugadors. Aquests estan obligats 

a dur samarretes del mateix color i numerades d’una forma ben visible. 
2.  Cada equip haurà d'especificar de quin color portarà la samarreta en el moment de 

la inscripció. En cas de coincidència de color, l'equip que figuri en primer lloc al calendari 
l'haurà de canviar. 

3. Al  inici de cada partit els jugadors de cada equip hauran de mostrar a l’àrbitre el seu DNI  
      per tal de que aquest  verifiqui que els jugadors que consten a l’acte són els que es  
      presenten a jugar el partit . No podrà jugar cap persona si no està degudament acreditada.  
      L’Equip, que falsegi l ’identitat ‘ d’un jugador i per tant  engany o intenti enganyar a  
      l’àrbitre,  i el  jugador en qüestió seran sancionats 
4.  L'àrbitre és el jutge del partit. En cas que algun equip consideri que ha estat 

greument perjudicat per alguna qüestió, pot fer-ho constar a l'acta del partit. 
5.   L'acta de cada partit ha de ser firmada per l'àrbitre i el capità de cada equip. 
6.  Els partits tindran dues parts de vint minuts cadascuna. El temps només es pararà 

quan l'àrbitre ho consideri convenient. El descans entre cada part serà de cinc minuts. 
7.   Els partits començaran a l'hora fixada per l'organització. 
8.   L'àrbitre esperarà un màxim de cinc minuts en cas que un equip no es presenti a 
     l'hora. Després donarà el partit per suspès i perdedor l'equip no presentat. 

     9.   En cas de que un partit s’hagués  de suspendre per qüestions climatològiques els dos     
           capitans dels equips afectats juntament amb el responsable de la competició i l’àrbitre  
           fixaran (en aquest mateix moment del inici del partit) la nova data per aquest patit. 

10. L'equip no presentat se'l donarà com a perdedor,  amb el resultat de 0/1. A més a més 
tindrà com a sanció la pèrdua de tres punts. 

11. Un equip es considerarà no presentat quan a l'hora d'inici del partit, fixada en el calendari de 
la competició, no figurin a la pista un mínim de 4 jugadors preparats per jugar (aquesta 
obligació és ineludible). 

12. L'equip que per segona vegada no es presenti a jugar un partit serà desqualificat de la 
competició. Això suposa la pèrdua de tots els seus drets. 

13. Si un equip actua dins o fora del camp d'una manera desconsiderada envers l'altre equip 
o l'àrbitre es farà constar a l'acta. Això pot suposar l'exclusió d'aquest equip de la 
competició. 

14. Si un equip ha de ser desqualificat, tots els partits que hagi jugat fins aleshores seran anul·lats. 
15. Puntuació: l'equip guanyador obtindrà tres punts, l'empat suposarà un punt i la pèrdua 

del partit 0 punts. 
       
16. IMPORTANT:  Cada equip és responsable de portar, com a mínim, una pilota de futbol 

sala   al partit . Si cap dels dos equips no porta pilota i el partit no es pot jugar, es donarà 
el partit per perdut als dos equips i es comptabilitzarà com a doble W.O. 

17. IMPORTANT: En el cas de que un partit s’hagués de parar pel fet de que  només hi 
hagués una pilota i aquesta s’hagi perdut o malmès, el partit es donaria per acabat i 
es donarà com a guanyador a l’equip que ha portat la pilota amb el resultat que hi 
hagi en aquell moment al marcador , sempre i quan aquest sigui favorable a aquest 
equip, o per 1 a 0 en el cas de que el resultat en aquell moment no fos favorable a 
aquest equip 
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18. Cada delegat o capità serà responsable d'estar informat dels horaris i de tot el que calgui 

pel seu equip. En cap cas es podrà al·legar falta d'informació davant una situació de 
incompliment per part dels equips. L'organització sols es compromet a que les resolucions, 
classificacions, calendaris, etc. que afecten a la competició estiguin sempre exposats al 
mural de les oficines de les instal·lacions esportives del Campus , c/Colom,11 en cap cas en 
qualsevol altre lloc. 

19. Si un equip creu que té motius per sol· licitud el canvi de dia i/o hora d'un partit, el capità 
haurà de presentar una per escrit al Comitè de Competició, acompanyada de les 
justificacions pertinents. Aquesta s'haurà de presentar amb tres dies hàbils d'antelació. La 
resolució de la serà exposada al mural de les oficines del servei d’Esports en un termini 
de 24 hores. 

20. Durant el transcurs d’un partit queda prohibida l’entrada, al recinte de la pista, a les 
persones que no formin part dels 2 equips que estiguin disputant el seu enfrontament. 

21. Qualsevol fet o situació que no estigui reflectida en aquestes normes serà solucionada pel 
comitè de competició. En aquest sentit, cal que sapigueu que aquestes normes són 
un extracte de la normativa de competició. Si voleu podeu consultar la normativa a les 
oficines de les instal·lacions esportives. 

 
L'organització es reserva el dret de variar, ampliar  o suprimir alguna d'aquestes normes, si 
fos necessari, pel bon funcionament de la competició. 

 

 
REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ 
 

La competició es regirà pel Reglament de la Federació Catalana de Futbol 

Sala. Resum de les normes més importants i modificacions: 

1.   Es podrà marcar gol des de qualsevol posició dins del terreny de joc. 
2.   En el servei de porteria l'ha de fer el porter amb la mà directament. El porter podrà 

marcar gol si prèviament la pilota és tocada per un contrari. 
3. Només es podrà cedir la pilota al porter quan es tracti de la primera passada 

després d'haver-la agafat del contrari o si la pilota ha passat del mig del camp. Si no és 
el cas es sancionarà falta indirecta al marge de l’àrea des del punt més proper 
des on l’ha agafat. 

4.   El fora de banda es podrà cedir al porter amb el peu. 
5. Els fores de banda es i els córners es serviran amb el peu. Des de el corner es pot 

marcar gol directe. 
6. El porter   podrà sortir de l'àrea per intervenir en una jugada durant, com a molt, cinc  

segons. Aquest, un cop ha passat del mig del camp, no té límit de temps. 
7. Es considera joc perillós i com a tal es considerarà falta qualsevol acció o entrada 

que comporti un risc pel jugador contrari. 
8.   En les faltes la distància mínima a la pilota de qualsevol rival serà de 5 passes. 
9. El doble penal necessàriament s'ha de xutar cap a la porteria contraria, sense opció 

a passar la pilota a ningú. El doble penal es considerarà de forma automàtica un cop 
s’hagi comès 5 faltes acumulades anteriorment. Un equip podrà escollir entre aquesta 
opció i una falta sense barrera en el cas de que la falta s’hagi comès més endavant del 
punt del doble penal. 

10.  Les substitucions es faran a criteri de cada equip sempre i quan aquestes es facin pel 
mig del camp, tant l'entrada com la sortida i al mateix temps. 
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SANCIONS 
 

 
2 targetes grogues en un mateix partit significaran l'expulsió del jugador. Durant dos minuts 
aquest equip quedarà amb un jugador menys a no ser que rebi un gol. En aquest cas podrà 
entra abans dels 2 minuts un altre jugador per substituir-lo. 
4 targetes grogues acumulades seran un partit de sanció. 
La targeta vermella significarà l'expulsió del jugador . En aquest cas s’aplicarà el mateix criteri que el 
cas de les 2 targetes grogues abans mencionat.  Les targetes vermelles acumulades contaran com a 
dos grogues. 

 
Aquestes normes són un resum de la normativa vigent. Hi ha un reglament complert de la 

competició universitària a la vostra disposició per si el voleu consultar. 

 
L'organització es reserva el dret de variar o suprimir alguna d'aquestes normes. 

La inscripció a aquesta competició suposa la total acceptació d'aquestes normes 


