
 

 

NORMATIVA TORNEIG DE FUTBOL SALA  

DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 
Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Sta. Maria de Palautordera 

 

1. Bases de competició 

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera convoca el 2n 

Torneig de Futbol Sala  amb l’objectiu de facilitar la pràctica esportiva entre les persones 

joves del municipi. El torneig tindrà lloc a les Pistes Esportives Joan Cañellas el 

divendres 15 de juliol a la tarda. 

2. Participants 

Poden participar a l’activitat totes les persones joves nascudes entre el 2009 i el 2004 

indistintament del municipi on estiguin empadronats. 

Els equips poden ser mixtes o no mixtes. 

3. Inscripcions 

Les inscripcions costaran 5€ i es realitzaran per mitjà del formulari publicat al web 

www.activitatspalau.cat. Tots els participants hauran d’adjuntar l’autorització signada pel 

mare, mare o tutor/a legal. Aquests documents es trobaran publicats al web 

www.activitatspalau.cat.  

La data límit per presentar aquesta documentació és l’11 de juliol de 2022 a les 23.59h. 

Les places són limitades a 8 equips i es prioritzarà la inscripció d’equips mixtes. 

4. Estructura del torneig 

El torneig s’estructurarà en dues fases: 

1a fase: lliga a una volta entre els 8 equips. Els partits es jugaran a la pista interior i de 

la Pista Esportiva Joan Cañellas. Els 4 equips amb millor puntuació passaran a la 2a 

fase. 

2a fase: serà en format eliminatòria. Es jugaran dues semifinals i els dos equips 

guanyadors s’enfrontaran a la final. 

a. Classificació 

1a fase: s’atorgarà 3 punts per partit guanyat, 1 punt a cada equip en cas d’empat i 0 

punts a l’equip perdedor. En cas d’empat a punts, la classificació s’establirà d’acord amb 

l’aplicació dels sistemes de desempat següents, en l’ordre que indica:  

1r: millor gol-average entre els equips empatats (diferència de gols a favor i en contra) 

2n: millor gol-average general (diferència de gols a favor i en contra totals 

3r: més gols a favor 
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4t: menys gols en contra 

5è: sorteig 

Segona fase: la segona fase es disputarà per sistema d’eliminatòries. En el cas que un 

partit acabi en empat, els dos equips xutaran des del punt de penal. Només podran 

llançar els penals els jugadors que hagin finalitzat el partit dins la pista. 

Es classificarà l’equip que marqui més gols d’un total de 5 llançaments. Si llançats els 5 

penals l’empat persisteix, es continuaran llançant penals fins que el contrari erri un 

llançament. A partir del 4t penal ja podran llançar els i les jugadores que no estaven a 

la pista. 

b. Durada dels partits 

El temps de durada dels partits serà d’un únic període de 15 minuts sense parar el 

cronòmetre. 

5. Regles 

Els equips estaran formats per un mínim de 5 i un màxim de 8 jugadors/es. El mínim de 

jugadors/es per començar un partit és de 5.  

Només podran seure a la banqueta els components de l’equip inscrit.  

a. Canvis 

 

- En el transcurs del partit es permetrà un nombre il·limitat de substitucions, sense 

necessitat de parar el joc, inclosa la del porter. 

 

b. Infraccions 

 

- Si un equip no es presenta serà sancionat amb la pèrdua de 3 punts i la pèrdua 

del partit per 3 gols a 0. 

 

c. Sancions 

 

- No es permetrà cap agressió física ni verbal abans, durant i després del partit. 

En cas que succeeixi una agressió, l’organització prendrà les mesures oportunes 

que poden implicar des d’una sanció amb partit sense jugar fins a l’expulsió 

definitiva del campionat del jugador/a. 

 

d. Servei de porta 

 

- En el servei de porta els adversaris hauran de romandre fora de l’àrea petita. 

- No es considerarà gol el llançament directe des del servei de portar, llevat que 

algun jugador/a toqui abans la pilota de manera reglamentària. 

- El porter podrà llançar directament la pilota més lluny del mig del camp des d’un 

servei de porta.  

 

e. Servei de banda 

 



 
- Els serveis de banda s’efectuaran amb el peu i no es podrà fer gol de llançament 

directe.  

- La pilota haurà de romandre immòbil al terra i els jugadors/es de l’equip contrari 

hauran de situar-se a 2 metres de la pilota. 

 

f. Córners 

 

- Els córners s’efectuaran amb els peus. 

- La pilota haurà de romandre immòbil al terra i els jugadors/es de l’equip contrari 

hauran de situar-se a 2 metres de la pilota. 

 

g. Penal 

 

- El porter s’haurà de situar damunt la línia de la porteria i no podrà desplaçar-se 

cap endavant fins que el jugador hagi executat el xut. 

- Si la pilota toca el pal o és rebutjada pel porter/a i torna al camp qualsevol jugador 

podrà rematar la pilota a porteria. 

 

6. Equipament dels/les jugadors/es 

Els jugadors podran portar les equipacions que vulguin. Tanmateix, un dels dos 

equips vestirà amb petos de color.  

7. Arbitratges 

Seran els propis jugadors inscrits els que arbitraran els partits. De totes maneres, 

l’organització designarà una persona que podrà ser consultada en cas de polèmica i 

intervindrà segons cregui convenient. 

8. Participants i equip guanyador 

El primer classificat de la lliga guanyarà invitacions per jugar al Paintball de Can Putxet.  

A tots els jugadors/es que participin del torneig se’ls regalarà una entrada a la piscina 

Fontmartina. 

Entre tots els equips mixtes inscrits de les dues lligues es farà un sorteig d’un sopar per 

cadascun dels seus jugadors/es a un bar de Santa Maria de Palautordera.  


