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“Aquest Reglament serà d’aplicació en la competició d’handbol organitzada pel CONSELL 

DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA, i, per tant, hi queden subjectes totes les 

persones i entitats que participin en l’esmentada competició.” 
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1.1. DEFINICIÓ 

Els principis acordats des de fa temps en l’àmbit del CEEB es concreten, a mode 
d’exemples sintètics, en tres frases que resumeixen la filosofia del nostre 
minihanbol. La primera parla d’objectius educatius, la segona parla de participació 
dels jugadors i la tercera com valors del CEEB. Són aquests: 

 És més important la progressió en el joc que el resultat  
 Tots els jugadors de l’equip han de participar en el joc 

 El treball de valors complementa el treball esportiu 

El minihandbol és un esport educatiu mitjançant el qual els nens i nenes aprenen 
conceptes, habilitats i valors i aprenen també a divertir-se. El minihandbol és un 
esport pensat per satisfer el seu vessant lúdic, participatiu i pedagògic, sense 
excloure aspectes de sana competició i auto superació personal i de grup.  

A continuació es concreten una sèrie de regles diferents segons la categoria per fer 
que aquest esport, resulti formatiu i també divertit. L'objectiu d'aquestes 
regles és permetre que els jugadors gaudeixin del joc a la vegada que progressen 
físicament, tècnicament i tàctica.  

Les regles del minihandbol afecten a les categories: 

 Prebenjamí 
 Benjamí 
 Prealeví 
 Aleví 

1.2. L’ENTRENADOR 

L’entrenador/a és la persona que dia rere dia treballa i es relaciona amb el/la 
nen/a. De la seva feina depèn el futur esportiu dels infants que aprenen qualsevol 
esport. L'actitud i els coneixements de l’entrenador/a es converteixen en l’element 
central en el moment d’elaborar un nou procés metodològic per a la iniciació a 
l’handbol. 

La conducta de joc net que l’entrenador/a demostri es transmetrà, per mimetisme i 
imitació, als jugadors/es com també al públic que assisteix al camp. Cap nen/a 
jugarà amb desmesurada agressivitat si el seu entrenador/a no li ho permet. Cap 
jugador/a tindrà una conducta de menyspreu cap els altres si el seu entrenador/a 

l’educa sota els principis del joc net. 

 

L'entrenador ha d'inculcar als nens/es que competir, divertir-se i perdre no són 
termes antagònics. La duresa d’un esport de contacte no es contradiu, tot al 
contrari, sinó que passa per millorar en la qualitat dels recursos tècnics i tàctics. 
Fem oblidar al nen/a la necessitat de la victòria a qualsevol preu. La victòria en el 



Reglament de minihandbol 

 

 

  

1
. 

E
l 

jo
c
 

joc es participar-hi de forma honesta, divertida i ànim de superació i esforç continu. 

1.3. ELS TUTORS DE JOC 

Els Tutors de Joc, com a figura moderadora de l’activitat esportiva, està 
necessàriament implicat en aquesta proposta d'aquesta adaptació normativa. La 
seva missió és deixar de ser un simple jutge imparcial per ser la d’un/a educador/a 
que col·labora perquè el joc i la competició es desenvolupin de la millor manera 
possible perquè permetin a tots els infants participants la màxima assimilació dels 

continguts esportius i no esportius (valors). 

Us sancionarà totes les irregularitats que es produeixin durant el partit, però, 
alhora, us ensenyarà i explicarà les incorreccions; d'aquesta manera entendreu el 
desenvolupament del joc i les seves regles. Si teniu algun dubte, tant el T.J. com 
l'entrenador us informaran, no dubteu a preguntar-li el motiu, però correctament i 
sense protestar. 

 

1.4. REVISIÓ DE LLICÈNCIES 

El T.J. tindrà la obligació de demanar les llicencies i la fitxa d’equip a cada partit, 
així com les llicencies del Entrenador i/o Delegat. No deixarà jugar a cap jugador 
que no estigui inscrit a la fitxa d’equip, a excepció que procedeixi de l’equip de 
categoria inferior, Aquest, però, haurà de presentar la seva llicencia i fer-ho constar 
així a les observacions. 

Al començar i al finalitzar cada partit hi ha haurà una salutació protocol·lària entre 

tots entre tots els participants: jugadors/res, entrenadors/es i Tutors de Joc. 

 

Serà el Tutor de Joc l'encarregat/da que aquesta circumstància es produeixi. 

 

1.5. JOC NET 

Insultar o fer accions o gestos de menyspreu o de protesta envers els companys, 
els adversaris, els Tècnics, Els T.J. o el públic, serà motiu de penal en contra i, 
també, de possessió posterior de la pilota per part de l'equip contrari. El porter 
iniciarà el joc com si és tractés de fer un  servei de gol. És sancionaran igualment 
les accions realitzades pels entrenadors i que vagin adreçades al T.J., al públic o als 
adversaris. 
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2.1. TERRENY DE JOC 

 

La superfície de joc, les seves característiques i la marcació de les línies es 

determinen segons el plànol següent:  

 

Mides: 

El camp de joc serà un rectangle d’una longitud màxima de 28 metres i mínima 

de 20 metres. Una amplària no més gran de 15 metres ni menor de 13 metres.  

El terreny de joc es marcarà amb línies de 5cm d’ample i aquestes hauran de 

pertànyer a zones específiques.  

Les dues línies marcades més llargues es denominen línies de banda I les dues més 

curtes es denominen línies de fons. 

 

 

La superfície estarà dividida en dues meitats per una línia mitja, anomenada línia 

de mig camp. 
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El centre del terreny de joc estarà indicat amb un punt situat al mig de la línia de 

mig camp. 

El comitè de competició del CEEB podrà acceptar variacions en les mides 

dels terrenys de joc. 

L’àrea de penal serà traçada per un semicercle a 5 metres de distància del punt mig 

de la línia de porteria i equidistant entre els pals. 

A cada àrea de penal es marcarà un punt de penal, situat a 6 metres de distància 

del punt mig de la línia de porteria i equidistant entre els pals.  

La zona de banquetes per jugadors reserves i tècnics estarà fixada en llocs diferents 

i apropiats, situats als marges laterals, de manera inaccessible als espectadors i al 

mateix costat del camp. Hauran de tenir una distància mai inferior a 5 metres de la 

línia del mig del camp. 

 

2.2. LA PORTERIA 

Les porteries es col·locaran al centre de cada línia de fons i damunt les línies de gol. 

Estan formades per dos pals verticals, equidistant de les cantonades i units a la part 

superior per un travesser horitzontal. 

La distància entre pals serà de 3 metres i la 

distància de la part inferior del travesser al 

terra serà de 1.60 metres en el cas de les 

categories prebenjamí, benjamí i 1.80m en les 

categories prealeví i aleví. 

Els tres pals de la porteria tenen la mateixa 

amplada i profunditat, que no excedeix de 8 

centímetres. Les línies de gol són de la mateixa 

amplada que els tres pals. 

La xarxa ha de ser subjectada a les porteries i al terra sota la porteria, assegurant que 

no molesten al porter i que el tutor de joc pugui apreciar perfectament quan hi ha gol. 

Seguretat: les porteries hauran de tenir un sistema anti-bolcada. 
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2.3. LA PILOTA 

La pilota oficial per disputar els partits de la competició del CEEB és la de la marca 

GEDO. Aquesta ha de ser: 

- Esfèrica. 

- Material: cuir. 

- Pilota: 

Benjamins: 44-46 cm de diàmetre. 

Alevins: 46-48 cm de diàmetre. 

- Pressió: de 0,6 a 1 atm. 

La pilota no pot ser substituïda per una altre sense el vist i plau del tutor de joc. 

2.4. EQUIPACIÓ DELS JUGADORS 

L’equipament bàsic obligatori d’un jugador serà: 

1. Samarreta de màniga curta, numerada 

del número 1 al 99, inclòs el porter 

Només pot portar màniga llarga el porter. 

2. Pantaló curt. Només pot utilitzar pantaló 

llarg el porter. 

3. Calçat, d’us obligatori. L’únic tipus permès 

serà sabatilles esportives amb sola de 

goma. 

4. Un jugador de camp que substitueix al 

porter, haurà de portar el mateix color de 

samarreta. 

5. Depenent de les condicions 

meteorològiques, el Tutor de Joc pot 

acceptar que els jugadors puguin jugar amb màniga llarga. 

 

Els jugadors no podran portar objectes ni equipament perillós per tots els agents 

implicats (rellotges, arrecades, piercings, anells, etc.), revisat pel tutor de joc abans 

de l’inici del partit. 

Pel que fa a les ulleres, es recomana que el participant utilitzi ulleres 

adaptades a la pràctica esportiva. En cas que no les porti, podrà disputar el 

partit sempre i quan el responsable de l’equip signi l’acta conforme es fa 

responsable del que li pugui passar durant la realització del partit. 
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3 NÚMERO DE JUGADORS 

El partit el jugaran dos equips formats per un mínim de 5 jugadors cadascun, un 

dels quals actuarà com a porter, amb samarreta d’un color diferent a la dels 

jugadors del seu propi equip. És obligatori que el porter sigui diferent en 

cada període de joc. 

Per poder començar un partit, cadascun dels equips haurà de presentar al 

terreny de joc i en condicions de jugar, un mínim de 5 jugadors (un d’ells actuant 

com a porter de l’equip). 

El límit de jugadors convocats per un partit és de 14 participants. 

 

En cas que en un partit, un equip es quedés en un moment determinat 

amb 3 jugadors (inclòs el porter), el tutor de joc haurà de suspendre el 

partit. 

3.2 EQUIPS: JUGADORS A L’ACTA 

El número màxim de jugadors inscrits a l’acta serà de 14 participants. En 

totes les categories s’inscriuran a l’acta només els jugadors presents. 

Per poder començar un partit, s’haurà de presentar, com a mínim, 5 llicències i 

un responsable de l’equip. Un cop iniciat el partit, abans de la mitja part, es 

podran inscriure jugadors a l’acta fins arribar al seu límit. 

Es podrà inscriure en acta al responsable de l’equip com a entrenador i/o delegat 

amb fitxa oficial del CEEB. En cas que hi hagi un dels responsables de l’equip 

sense llicència del CEEB, només es podrà fer càrrec de l’equip 1 responsable amb 

DNI. 

 

En cas que hi hagi un responsable amb llicència oficial del CEEB, aquest 

no podrà estar acompanyat d’un altre responsable presentant el DNI 

 

La revisió de llicències dels inscrits a l’acta es realitzarà prèviament a l’inici del 

partit sempre i quan el tutor de joc tingui notificació específica provinent del 

Comitè de Competició.  

En cas que un dels equips la demani, com a molt tard, el tutor de joc la realitzarà 

abans o a la mitja part del partit. Mai es podrà realitzar un cop finalitzat. 
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El capità i entrenador i/o delegat hauran de signar l’acta per donar 

conformitat al resultat i a la presència de tots els assistents: jugadors, 

responsables i tutor de joc. 

 

En cas de la suspensió d’un partit per pluja o altres efectes meteorològics, només 

podran incorporar-se jugadors a l’acta sempre i quan no s’hagi iniciat la 3ra part, fins 

a completar el total de 14 participants. 

SUBSTITUCIONS: 

L’Entrenador té la obligació de comunicar al Tutor de Joc els jugadors que jugaran a 

cada part. Durant les tres primeres parts no es podran fer substitucions a excepció 

que hi hagi algun jugador lesionat. En aquest cas, amb el consentiment del T.J. es 

podrà fer la substitució. El jugador lesionat no podrà entrar fins al 4rt quart (excepte 

Infantil, on només hi ha 2 parts i podrà entrar quan es recuperi). 

Per tant tenint en compte el que diu l’apartat 6, comptaria com a part jugada per 

ambdós jugadors. Només es necessita l’autorització del T.J. per canviar al porter. Per 

poder fer les substitucions és obligatori que el jugador entrant esperi la sortida del 

camp del seu company. Si el Entrenador/Delegat no efectua bé les substitucions, el 

T.J. li explicarà la normativa per tal de corregir l’error. Si continués infringint la norma, 

s’amonestarà amb targeta groga. 
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4.1. DURADA DELS PARTITS 

La duració d’un partit: 

Serà de 4 parts de 10 minuts cadascuna a rellotge corregut. Entre cada part hi 

haurà 2 minuts de descans, excepte entre la 2a i la 3a part que serà de 5 minuts. 

Abans de començar la 3a part els equips canviaran de camp. 

Els T.J. decideixen, si és el cas, el temps que s’allarga al partit. 

En cas de prorroga (només en Copa CEEB i fases finals): 

- En cas d’empat a parts, s’efectuarà una pròrroga de 5 minuts i, en el cas que 

acabés amb empat a gols, s’anirà directament al llançament de penals. 

- El llançaments de penals serà de 5 tirs alterns. El mateix jugador no podrà 

repetir el llançament. En el cas que continués l’empat perdrà el partit l’equip 

que falli el llançament. 

TEMPS MORT 

Durant les tres primeres parts, els entrenadors només podran demanar un temps 
mort d’1 minut i a la quarta part en podrà demanar un altre també d’1 minut. 

 

4.2. SALUTACIÓ EN ELS PARTITS 

La salutació s’haurà de realitzar abans i al finalitzar el partit. 

Abans del partit, i a la zona de banquetes, l’equip visitant haurà de passar a 

saludar a jugadors i responsables de l’equip local, sota la supervisió del tutor de 

joc. 

Al finalitzar el partit, al centre del camp, jugadors i responsables hauran 

d’acomiadar-se,  també sota la supervisió del tutor de joc. 

 

4.3. INICI I CONTINUACIÓ DEL JOC 

En el cas de les categories prebenjamí i benjamí, prealeví i aleví, a l’inici del 

partit, el tutor de joc i un jugador de cada equip es situaran al mig del camp i el 

TJ llançarà la pilota a l’aire per a que els participants lluitin per la possessió 

d’aquesta. Tanmateix aquesta acció es realitzarà al inici de cada període. 

En el cas de les categories prealeví i aleví, a l’inici del partit, el tutor de joc 
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farà un sorteig per determinar quin equip te la primera possessió. Aquesta possessió 

alternarà a l’inici dels períodes del partit. 

En cas de suspendre un partit, la continuació del joc es realitzarà en la mateixa 

condició en la que s’havia suspès: equips al camp corresponent, participació dels 

jugadors, possessió de la pilota, etc. 

Pel que fa a la pilota en joc o fora de joc, diferenciem el següent: 

Pilota fora de joc: quan ha traspassat completament una línia de banda o fons, ja 

sigui pel terra o per l’aire. També, quan el Tutor de Joc hagi aturat el joc. 

En cas que la pilota contacti amb algun objecte, el Tutor de Joc aturarà el joc i el 

reprendrà amb un bot neutral. 

Pilota en joc: la pilota estarà en joc en tot moment des l’inici fins al final del partit 

fins i tot quan:  

- La pilota toqui el travesser o pal de la porteria i quedi a la superfície de joc. 

- La pilota toqui al tutor de joc i quedi a la superfície del joc. 

- El tutor de joc no prengui cap decisió respecte una suposada infracció en el 

reglament del joc. 

 

Pilota de gol: la pilota ha de travessar completament la línea de gol ja sigui pel terra 

o per l’aire. El tutor de joc és l’encarregat de donar per vàlid el gol. 

 

4.4. ELS SERVEIS DEL JOC 

Durant el joc, poden haver-hi diferents serveis: servei d’inici, servei de banda, i servei 

de porteria. 

EL SERVEI D’INICI: 

És una forma d’iniciar el joc al començament del partit, al començament de cada part i 

a l’inici de cada part de la pròrroga. 

 

Es pot marcar directament d’un servei d’inici sempre i quant l’hagi tocat un 

company del mateix equip. 

 

Al moment d’efectuar el servei, tots els jugadors hauran d’estar en el seu camp. Els 

jugadors de l’equip contrari, es trobaran a 6 metres de la pilota fins el seu inici. 



Reglament de minihandbol 

 

 

  

Quan el Tutor de Joc doni la senyal, la pilota haurà de moure’s cap a un company que 

es trobarà a camp defensiu. 

En cas que es realitzi gol, el porter que l’ha encaixat serà qui faci el servei de sortida 

des de la porteria. 

En cas que es realitzi infracció en el servei, es repetirà i s’advertirà al jugador 

infractor. En el cas de reincidència, s’amonestarà al jugador però la possessió del 

servei mai canviarà d’equip. 

 

EL SERVEI DE BANDA: 

El llançament de banda és una manera de reprendre el joc. No es podrà annotar un 

gol directament des d’un llançament de banda. 

Es concedirà un llançament de banda quan la pilota travessi totalment la línia de 

banda, ja sigui per terra o per l’aire. El seu retorn al terreny de joc es farà mitjançant 

una sacada des del punt on ha sortit la pilota. 

El procediment de la execució del servei de banda serà la següent: 

- El jugador que realitza el servei ha d’estar amb peus tocant a terra i en direcció 

al camp, trepitjant amb un peu la línia de banda. 

- Amb la pilota a les mans, haurà de fer una passada a un company seu que es 

troba al terreny de joc. 

- La pilota estarà en joc tant aviat com entri al terreny de joc. 

 

El jugador que realitza el servei no podrà tornar a tocar la pilota fins que la 

toqui un altre jugador. Si ho fa, serà possessió favorable a l’altre equip. 

 

Quan el llançament de banda s’efectua incorrectament o es realitzi des d’una posició 

incorrecta, la possessió de la pilota serà per l’equip contrari; haurà de realitzar el 

servei de banda des de on indiqui el tutor de joc. 

En cas que un jugador contrari molesti o distregui de forma incorrecta a l’executar del 

llançament serà amonestat per conducta antiesportiva i serà amonestat amb targeta 

groga. El servei de banda es repetirà. 
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EL SERVEI DE PORTERIA: 

Un llançament de porteria és un mètode de reprendre el partit.  

Un servei de porteria es produeix: 

 Quan la pilota ha sortit totalment del terreny de joc per la línia de fons (no en 

l’espai entre els 3 pals), tant si és per terra com per l’aire. 

 Després de gol, en les categories de minihandbol 

En el procediment, es fa una passada des de qualsevol punt de l’interior de l’àrea per 

l’equip que defensa que es trobarà a l’exterior de l’àrea. Cap jugador, excepte el 

porter, pot estar dintre de l’àrea. 

Si la pilota no és llançada directament fora de l’àrea de penal, es repetirà el servei de 

porteria. Si la pilota és tocada o jugada per un jugador de l’equip de l’executor, serà 

avisat i s’haurà de repetir el servei. 
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5.1. EL LLANÇAMENT DE PENAL 

El llançament de penal es realitza des de darrera la línia de 6 m. 

El porter no pot sobrepassar més del 3 metres de la seva línia de gol. 

El jugador que llança el penal serà el mateix jugador que ha sofert la falta, i en cas 

de lesió ho farà el que el substitueixi. Aquest jugador no pot trepitjar la línia de 

penal. 

Es poden fer fintes. 

Sempre hi ha d’haver un peu de recolzament en contacte al terra. 

La resta de jugadors es situaran a 2 metres darrera del llançador. 

No es pararà el temps de joc. 

No es podrà llançar cap penal sense l’autorització del T.J. 

 

5.2. NORMES BÀSIQUES DEL JOC 

EL QUE ES PERMET. COM ES POT JUGAR? 

 Jugar la pilota amb qualsevol part del cos (excepte el puny) per damunt dels 
genolls i des de qualsevol posició (dret, assegut, de genolls, estirat ). 

 Retenir la pilota a les mans un temps màxim de 5 segons. 

 Fer un màxim de tres passes amb la pilota a la mà. 

 Fer tres passes, botar i fer novament tres passes abans de passar o tirar. 

 Progressar botant o rodant la pilota sense límit de temps (evitant el joc 
passiu), posteriorment agafar-la o recollir-la amb dues mans abans de passar o 
tirar. 

 Canviar-se la pilota de mà sense perdre el contacte amb ella. 

 Treure el cop franc sense necessitat que l’àrbitre efectuï cap indicació. 

 Fer la sacada de banda des de la intersecció de les línies de banda i de cop 
franc sempre i quan la pilota surti per la línia de fons i abans l’hagi tocat un/a 
defensor/a. 

 Defensa en individual. 
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EL QUE CAL NO FER. QUÈ ES PROHIBEIX?  

TOTES AQUESTES ACCIONS ES SANCIONARAN AMB UN COP FRANC. 

 Utilitzar el puny per jugar. 

 Botar la pilota amb les dues mans alhora. 

 Passar-se la pilota de mà a mà. (No es sancionen les faltes de recepció). 

 Botar, agafar la pilota amb una o dues mans, i tornar botar. 

 Realitzar la sacada de banda sense trepitjar la línia corresponent. 

 Als equips, conservar la possessió de la pilota en un temps excessiu o realitzar 

altres accions que demostrin que aquell equip renuncia clarament a intentar 

marcar gol. (Joc passiu). 

 La pilota ha de ser passada d’un jugador a un altre, mai pot ser lliurada de mà en 

mà. Aquesta acció serà sancionada amb un cop franc contra l’equip infractor. 

 Realitzar defenses mixtes o en zona. 

 El sistema defensiu serà en individual a tot el camp i es permeten les ajudes. 

En el cas que l’equip faci ús d’aquestes defenses serà l’àrbitre qui, a la primera 

ocasió i mitjançant una gesto-forma específica donarà un AVÍS a l’equip i a 

l’entrenador/a. Si es torna a repetir la mateixa situació, es sancionarà amb un 

llançament lliure contra l'equip infractor (el jugador/a que tregui aquest cop franc 

sortirà botant la pilota des de mig camp i llançarà des de la línia de l'àrea de 

porteria directament a porteria. Tota la resta de jugadors/es estaran situats dins el 

camp de l’equip beneficiat pel cop de càstig i no podran entrar en camp contrari 

fins que no s’hagi produït el llançament. En cas contrari caldrà la repetició de 

l’esmentat cop franc. A més, s’ensenyarà targeta GROGA a l’entrenador/a. Si es 

torna a repetir l'acció, el tutor de joc donarà per perdedor d'aquest període a 

l'equip infractor encara que permetrà acabar el temps de joc. 

 Efectuar el llançament de penal sense que l’àrbitre ho autoritzi prèviament 

mitjançant l’oportú toc de xiulet. Es repetirà el llançament. 

COMPORTAMENT AMB EL CONTRARI. 

És permet: 

 Treure la pilota a l’adversari/a quan està botant-la o la té a la mà o mans, sempre 
i quan el defensor/a no realitzi, durant l’acció, cap tipus de contacte físic, utilitzi el 
puny o demostri un excés d’agressivitat o duresa. La utilització d’algun d’aquests 



Reglament de minihandbol 

 

 

  

recursos es sancionarà amb cop franc excepte quan el defensor/a eviti, gràcies a 
una infracció, una clara ocasió de gol essent l’esmentada acció castigada amb 
penal. 

 Bloquejar la trajectòria de desplaçament del jugador adversari amb el tronc 
sempre i quan el bloquejador no es trobi en moviment o utilitzi els braços o cames 
en la seva acció (es sancionarà amb cop franc). 

És prohibit. 

 No es permet cap contacte amb l'adversari sense pilota i amb pilota, excepte que 
hi hagi la clara intenció de desposseir de la pilota l'equip adversari. 

 Empènyer, agafar, donar cops o realitzar qualsevol acció que posi en perill la 
integritat física dels companys o adversaris (es sancionarà amb cop franc i amb 
sanció disciplinària). 

 Per als adversaris, col·locar-se a menys de 2m de la pilota en un penal, cop franc 
o sacada de banda (es sancionarà de forma disciplinària). 

 Insultar o realitzar accions o gestos de menyspreu o protesta cap els companys, 
adversaris, tècnics, tutors de joc o públic. La sanció per a aquestes accions serà la 
de penal en contra i posterior possessió de pilota per l’equip contrari (el porter/a 
s’encarregarà d’efectuar la represa del joc com si es tractés d’una sacada de gol) a 
més de la sanció disciplinària corresponent. Es sancionarà d’igual manera les 
accions incloses en aquest apartat realitzades pels entrenadors/es i que vagin 
dirigides a l’àrbitre, públic o adversaris (tècnics/es o jugadors/es). 

ÉS OBLIGATORI. EL QUE SEMPRE CAL FER 

 Llançarà el penal el mateix jugador/a que ha estat obstaculitzat o perjudicat. 

 En començar cada partit i a la seva finalització hi ha haurà una salutació 
protocol·lària entre tots entre tots els participants: jugadors/res, entrenadors/es i 
àrbitres. Serà el Tutor de Joc l'encarregat que aquesta circumstància es produeixi. 

SANCIONS DISCIPLINÀRIES 

 Amonestacions i exclusions: Les amonestacions seran verbals i les exclusions (en 
cas de conducta excessivament agressiva) representaran la substitució del jugador 
per la resta del període. 

 Es sancionarà amb desqualificació (targeta vermella): 

o La 3a exclusió d’un/a jugador/a. 

o Tota conducta antireglamentària o antiesportiva de caràcter molt greu que vagi 
en contra del reglament i que es faci tant dins com fora del terreny de joc. 

 Es obligatòria la defensa individual per tot el camp. La defensa en zona serà 
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avisada al responsable/entrenador la primera vegada però en la reincidència, es 

xiularà penal a favor de l’altre equip. 

5.3. L’AREA DE PORTERIA 

L’àrea de porteria és d’ús exclusiu del porter/a. A més: 

 És obligatori que el porter sigui diferent en cada període de joc. 

 Podran jugar com un jugador fins a la línia de mig camp, sense poder fer gol. Així 
els participants com a porters podran participar més en el joc i poden de suport 
del joc d'atac del seu equip sense crear un desequilibri decisiu davant les defenses 
individual a tot el camp. 

 Es prohibeix als jugadors/es de camp passar la pilota al seu porter/a quan 
aquest/a estigui dins l’àrea de porteria (es sancionarà amb cop franc). 

 Es prohibeix als jugadors/es de camp tocar o agafar la pilota mentre aquesta es 
troba parada o rodolant per la superfície de l’àrea de porteria (es sancionarà amb 
cop franc). 

 Es produeix invasió d’àrea quan qualsevol jugador/a de camp toca aquesta o la 
línia que la delimita amb qualsevol part del seu cos i amb la finalitat d’obtenir 
avantatge sobre el seu oponent (a sancionar amb cop franc). La sacada per 
invasió d’àrea d’un jugador atacant la podrà realitzar el porter/a des de qualsevol 
punt de l'àrea de porteria donant així al joc una major fluïdesa. 

 Si la invasió d’àrea es produeix per un jugador/a defensor/a quan aquest es troba 
amb un oponent directe amb pilota, obtenint així avantatges defensives sobre 
l’atacant en una clara situació de gol , la sanció serà penal. 

5.4. JOC PASSIU 

Un equip atacant sempre ha de tenir la intenció de jugar la pilota de cara a porteria, 
no pot perdre temps. En el cas que això succeeixi el Tutor de Joc és l’encarregat de 
determinar el joc passiu. 

El Tutor de Joc ha de fer un avis previ (amb els dos braços amunt) i si el joc passiu 
continua haurà de xiular cop franc cap a l’equip defensor. 

 

5.5. PUNTUACIÓ 

Cada partit es composa de 4 parts diferents, combinant els gols amb les parts 

guanyades de la següent manera: 

- Part guanyada: 3 punts 
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- Part empatada: 2 punts 

- Part perduda: 1 punt. 

El T.J. anotarà a l’acta el resultat per parts, els gols marcats i els punts segons les 

parts. Al finalitzar el partit sumarà les quatre parts, fent constar el resultat total de les 

parts. 
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6.1. EL TUTOR DE JOC 

El Tutor de Joc és l’encarregat de tutoritzar el partit des de l’arribada d’aquest al 

terreny de joc fins que marxi. 

Un Tutor de joc te la obligació de fer informe del que succeeixi fora dels límits de 

temps de joc. Es dir, que si succeeix un incident previ o posterior de l’inici de 

l’encontre aquest pot informar-ho al comitè de competició. 


