Jocs Esportius Escolars de Catalunya 2014/15
REGLES DE JOC I NORMATIVA FUTBOL-7
Categories i edats

CURS ESCOLAR
P4-P5
1r-2n
3r-4t
5e-6e
ESO 1r-2n
ESO 3r-4t
BAT 1r-2n

CATEGORIA
ESCOLA
PRE-BENJ
BENJAMÍ
ALEVÍ
INFANTIL
CADET
JUVENIL

ANY NAIXEMENT
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2001-2002
1999-2000
1997-1998

El camp de joc
Serà de forma rectangular de 35X55 metres, existint una tolerància de 5 metres.
El centre del camp estarà marcat per un punt, al voltant del qual es traçarà una
circumferència de 6 metres de radi.
L’àrea de penal serà un rectangle de 12 metres de llarg per 9 d’ample (a 9 metres
de la línia de gol).
Punt de penal. Es marcarà de manera visible, paral·lelament a la porteria, a una
distància de 9 metres i al seu centre.
Àrea d’angle des de cada banderola d’angle, amb un radi de 0,6 metres, es
marcaran quatre arcs de circumferència a la part interior del terreny. L’alçada de les
banderoles serà 1 metre com a mínim.
La línia de fora de joc s’ubicarà a 12 metres de la línia de fons, en cas de que
estigui marcada. En cas que el camp no tingui la marca, s’agafarà com a referència
la línia de l’àrea.
La porteria tindrà unes dimensions de 6 metres de llarg per 2 d’alt.
Pilota
Prebenjamí i benjamí: núm. 4 (de 64 a 66 cm).

Aleví: núm. 5 (de 68 a 71 cms).

Composició dels equips
Estaran formats per un màxim de 14 jugadors/es i un mínim de 9.
Amb menys de 9 jugadors es podrà realitzar l’encontre, però es farà constar a l’acta
del partit aquesta circumstància.
Per començar un partit, el nombre màxim de jugadors en el camp per equip serà de
7 i el nombre mínim serà de 5.
A l'acta de l'encontre es podran inscriure jugadors amb llicència de categoria
immediatament inferior de la que correspon el partit, prèvia entrega al Consell
Esportiu del full de consentiment patern.
En cas de repetidors/es i/o federats/des, es permetrà jugar, sempre que la suma de
jugadors/es dels dos casos sigui inferior al 50% del nombre de jugadors/es inscrits a
l’acta del partit. En ambdós casos serà imprescindible tenir la fitxa d'equip del CEBP.

Durada dels encontres
El partit es dividirà en 4 períodes independents, tenint cada un la següent durada:
Categoria Escola/Prebenjamí: 4 períodes de 10 minuts.
Categoria Benjamí/Aleví:
4 períodes de 12 minuts.
Categoria Infantil/Cadet/Juvenil: 4 períodes de 15 minuts.
Tots els jugadors hauran de jugar com a mínim un període sencer abans del 4t
període.
Durant els tres primers períodes no es podran fer canvis.
Durant el quart període es podran fer canvis il·limitats.
Els descansos entre períodes són de 2 minuts entre el 1r i 2n i el 3r i 4t període. I de
5 minuts entre el 2n i 3r període.
En el descans entre el 2n i 3r període es realitzarà un canvi de camp.
El joc es reprendrà cada període mitjançant una sacada de mig camp, canviant de
manera alternativa l’equip.
Altres
S’aplicarà el fora de joc a partir de la línia de 12 metres.
El penal es llançarà des d’una distància de 9 metres.
A cada període guanyat li correspon 3 punts, en cas d’empat 2 punts, i en cas de
derrota 1 punt.
Alineacions
A l’inici de cada part l’entrenador/a o delegat/da de cada equip estarà obligat a
facilitar a l’àrbitre l’alineació , tant de jugadors/es de camp com del porter/a.
Qualsevol jugador/a inscrit a l’acta pot fer de jugador o porter indistintament, sempre
i quant la seva vestimenta sigui diferent dels altres companys/es d’equip.
No es podrà fer cap substitució de jugadors durant els tres primers períodes, excepte
per lesió o desqualificació.
Àrbitre i arbitratge
Amonestarà i mostrarà la targeta groga a qualsevol jugador/a que tingui una
conducta incorrecta i/o si fa una falta considerada com a lleu.
Mostrarà la targeta vermella i expulsarà al jugador/a que sigui culpable de:
conducta violenta, joc brusc greu, fer servir un llenguatge groller o injuriós, o si
s’observa una conducta incorrecta després d’haver rebut una amonestació.
El jugador expulsat serà substituït per un altre.

La designació d’àrbitres és competència del Comitè Organitzador. En cas de no
comparèixer l’àrbitre, els equips s’hauran de posar d’acord per marcar una nova data
de disputa del partit i notificar-ho al CEBP com a màxim en els següents 7 dies a la
data inicial de disputa del partit. Si no hi ha acord entre els equips, serà el comitè de
competició qui determini la nova data.
Els àrbitres emplenaran la corresponent acta abans de començar el partit mitjançant
les fitxes, facilitades pels delegats, dels jugadors que disputaran el partit en concret.
Els delegats i/o àrbitres faran constar a la part posterior de l’acta qualsevol anomalia
o circumstància que vulneri les regles de joc.

Documentació
Tots els participants hauran de tenir la corresponent llicència esportiva degudament
tramitada pel CEBP, es donarà els llistats de fitxes introduïdes per l’entitat fins al
moment en el moment de recollir les fitxes fetes.
Resultat del partit
1r període
Equip A Equip B
5 gols
5 gols
2-2

2n període
3r període
Equip A Equip B Equip A Equip B
6 gols
1 gol
2 gols
5 gols
3-1
1-3
Resultat Final
8
8

4t període
Equip A Equip B
6 gols
6 gols
2-2

NORMATIVA
1.Tots

els/les

esportistes

d’una

mateixa

entitat

i/o

equip

han

d’anar

convenientment uniformats.
2.És obligatori que cadascun dels jugadors/es, entrenador/a i delegat/da tinguin i
presentin el carnet d’esportista. La no presentació d’aquest document al
terreny de joc impossibilitarà la participació de la persona en qüestió en la
disputa del partit
3.Els equips estan obligats a facilitar la documentació quan els sigui demanada.
L’incompliment d’aquesta obligació portarà com a conseqüència la suspensió
provisional de la classificació.
4.Abans de l’inici de cada partit, o com a màxim a la mitja part, el delegat de cada
equip té dret a revisar les fitxes de l’equip contrari, fent constar a l’acta arbitral la
seva disconformitat, si és el cas.
Qualsevol al·legació es manifestarà signant l’acta “sota protesta”. Tot i això,
però, el partit s’haurà de jugar. En cas que algun delegat no fes ús d’aquest
dret, el Comitè no està obligat a acceptar una reclamació posterior en aquest
sentit.
5.A l’acta del partit, un equip podrà inscriure un màxim de 14 jugadors/es i un
mínim de 9, dels quals com a mínim 7 hauran de tenir la llicència de l’equip
que correspon, la resta podran ser jugadors/es de la mateixa entitat amb llicència
de la categoria inferior a la que correspon el partit.
6.INCOMPAREIXENÇA: Si un equip no es presenta a jugar un partit, se’l donarà
com a perdedor, se li descomptaran tres punts de la classificació i serà sancionat
econòmicament amb 12 € i abonarà les despeses que s’hagin ocasionat
(arbitratge, etc). La meitat d'aquesta sanció serà per l'equip contrari.
7. Si un equip no es presenta en 15 minuts, un cop superat l'horari d'inici de
partit, l'arbitre donara per tancada l'acta.

8.Quan un equip es presenti amb un nombre insuficient de jugadors/es (menys
de 5), constarà com a incompareixença, amb l'aplicació de les mesures
corresponents a aquest cas (punt 6).
9.En cas de pluja, cal que es presentin tant els jugadors així com el delegat i/o
entrenador amb les corresponents llicències si el partit no es pot jugar i s'ha de
fixar una nova data i hora de realització, que comunicaran (per escrit) al CEBP
el primer dia laborable desprès del partit. En cas contrari, la nova data de
disputa del partit la fixarà automàticament el Comitè de Competició.
10.Els ajornaments dels partits cal sol·licitar-los per escrit, omplint l’imprès
corresponent (en paper al CEBP o disponible en la pàgina web) o enviant un
correu electrònic amb el DNI del sol·licitant, així com un correu electrònic de
confirmació de l'altre equip implicat, i manifestant l’acord d’ambdós equips.
La sol·licitud haurà d’estar al CEBP 3 dies abans de la data de disputa del
partit. (només s’acceptarà un ajornament en les dates posteriors si està
acompanyat de justificants mèdics). En cas que un equip demani canviar la
data i/o hora establerta d'un partit fora dels terminis establerts, malgrat
acord amb l'equip contrari, l'equip que sol·liciti el canvi haurà de pagar 6
euros.
Tots els partits de la primera volta s’hauran de jugar abans de l’inici de la
segona. En cas contrari, el resultat final serà d’empat, es restarà un punt de la
classificació general i els equips tindran una sanció de 6€ cadascun.
No es podrà ajornar cap partit que correspongui a l’última jornada del
calendari. I si han estat ajornats anteriorment, s’hauran de jugar abans
d’aquesta última jornada.
11.Si dos equips es posen d’acord per no jugar un partit i no ho notifiquen al
CEBP, l'equip local pagarà la totalitat de l’arbitratge, es restarà un punt de la
classificació general als dos equips i hauran de pagar 6€ cadascun.

12.La no possibilitat de realització d’un partit per problemes de coordinació de
l’equip local (instal·lacions, condicions de pista de joc, coincidència horària…)
tindrà la mateixa sanció que en el cas d'incompareixença (punt 6).
13.Si un equip es retira d’un partit i en provoca la seva suspensió, tindrà la
mateixa sanció que en el cas d'incompareixença (punt 6).
14.Les sancions que el Comitè de Competició es faran públiques i s’aplicarà una
sanció econòmica que establirà el comitè de competició.
15.Si un equip es retira de la competició una vegada aquesta s'hagi iniciat,
l'entitat serà sancionada econòmicament amb una multa de 60 €.
16.La suspensió de l’entrenador o delegat, almenys amb un partit, tindrà
automàticament la sanció econòmica de 20€. En aquest casos, s’enviarà
expressament comunicació, per al seu coneixement, al màxim responsable de
l’entitat.
17.El reglament de joc que s’aplicarà serà el de FUTBOL DE 7 JUGADORS,
editat per la Federació Catalana de Futbol i la UCEC.

