Categories
Anys de naixement

Curs

Data

Prebenjamina

2012 i 2013

1r i 2n de Primària

30 de desembre

Benjamina

2010 i 2011

3r i 4t de Primària

30 de desembre

Alevina

2008 i 2009

5e i 6e de Primària

2 de gener

Normativa tècnica

Jugadors
inscrits a l’acte

- Mínim 8 jugadors
- Màxim 12 jugadors
• Es permet que els participants competeixin en una categoria
immediatament superior a la del seu any de naixement, prèvia autorització
dels pares.
• Els alumnes amb necessitats educatives especials poden participar en una
categoria inferior, prèvia acreditació de la seva condició.

Jugadors en pista

El nombre de jugadors per començar un partit i a pista serà de 5.
Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi a pista amb
3 jugadors.

Terreny de joc

40 x 20 metres

Porteria

3 x 2 metres, amb un sistema perquè no tombi (subjecte)

Durada del Partit

4 períodes de 10 minuts

Durada dels
descansos

2’ + 5’ + 2’

Inici del període

Servei inicial de forma alternativa.

Canvi de camp

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

Alineació

Abans d’iniciar el 4t període, tots els jugadors inscrits a l’acta hauran d’haver jugat
com a mínim 1 període complert i seguit de joc. Sense màxim.

Substitucions

No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o
desqualificació.
En el 4t període i període extra, es podran concedir substitucions.

S’estableix que en el moment en què el tutor de joc amonesti un jugador amb
targeta groga, aquest jugador serà exclòs durant 2 minuts. El jugador exclòs, serà
substituït al terreny de joc per un company.

Exclusions

Al finalitzar els dos minuts, el jugador exclòs haurà de tornar a entrar al terreny de
joc obligatòriament. Aquests dos minuts d’exclusió Sí que comptabilitzaran, igual
com a temps de joc “jugat”, en el període mínim obligatori de joc.
Els dos minuts que jugui el jugador que substitueix el jugador amonestat amb
exclusió, NO comptabilitzaren en el temps total de joc. És a dir, aquest/a jugador
substitut haurà de jugar igualment un mínim d’un període sencer.

Temps morts

1 minut per part (un per el primer i segon períodes i, l’altre, per el tercer i quart
períodes) i equip no acumulables.

Accions bàsiques
de valors

Seran d’aplicació obligatòria els següents procediments:
- Els equips hauran de respectar el temps d’antelació d’arribada al camp de
joc marcat per cada competició.
- Els esportistes portaran l’equipació obligatòria per a la pràctica del futbol
sala: canyelleres, uniforme de l’equip, el porter haurà de portar una
samarreta diferent a la dels jugadors de camp i els jugadors hauran de
portar pantalons curts.
- Els esportistes no podran portar cap tipus d’element que pugi suposar un
risc físic per a ell i/o els seus oponents.
- Els esportistes, tècnics i tutor de joc es saludaran a l’inici i final del partit.
- Els esportistes saludaran el públic a l’inici i final del partit.

Períodes extres

No existeixen (s’accepta l’empat). Només en el format eliminatòries es
contemplaran els períodes extres: es jugaran tants períodes de 5’ com faci falta
fins a desfer l’empat.

Sistema de
desempat entre
dos equips

1. Per la diferència de gols/punts a favor i en contra del partit entre els equips
implicats.
2. Per la diferència més gran de gols/punts a favor, tenint en compte, però,
tots els altres resultats obtinguts en el decurs de la competició.
3. L’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.
4. L’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors.

Sistema de
desempat entre
més de dos equips

1. Millor puntuació de cadascun dels equips segons els resultats obtinguts
entre ells, com si els altres no hi haguessin participat.

2. Diferència més gran de gols/punts a favor i en contra, considerant només
els partits jugats entre els equips implicats.
3. Diferència més gran de gols/punts obtinguts i rebuts, considerant tots els
partits del campionat.
4. L’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.
5. L’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors.

Sistema de puntuació i classificació
Per confeccionar la classificació es farà servir un sistema que valorarà el resultat dels partits i,
alhora, les accions d’esportivitat que es produeixen durant els partits “Targeta Verda”.

Resultat final
esportiu:

Resultat final
de valors:

És la suma del resultat final de cada període (cada període comença de 0):
-

Període guanyat: 3 punts
Període perdut: 1 punt
Període empatat: 2 punts

És la suma de les “targetes verdes” assolides per l’equip durant el partit.
Targeta Verda
És una proposta impulsada pels Consells Esportiu de Girona que premia les accions
positives que poden tenir lloc dins el terreny de joc durant el moment esportiu
senyalitzat pel tutor de joc en les següents situacions:
1. Protocol de partit:
a. Salutació inicial entre ambdós equips.
b. Salutació final entre ambdós equips.
c. Salutació final al tutor de joc.
* Per assolir una targeta verda, és imprescindible que es donin tots tres
punts.
2. Desenvolupament del partit:
a. Quan s’ajudi un company de l’altre equip en situació adversa.
b. Quan s’animi reiteradament els companys d’equip durant el partit.
c. Quan s’ajudi el tutor de joc en una situació de conflicte.
d. Quan es reconegui que el tutor de joc ha pres una decisió errònia a
favor del seu equip.
e. Quan es doni una situació excepcional que destaqui pels valors que
aporti individual o col·lectivament.
* La targeta verda s’assolirà cada vegada que es doni qualsevol de les
accions detallades.

