COMPETICIÓ TERRITORIAL DE FUTBOL 7 FEMENÍ
TEMPORADA 2017 – 18
Aquesta competició es fa a nivell Territorial. La participació resta oberta a tots els
Consells Esportius de la ATCEB i correspon a una única categoria.
Competició:
En funció del número d’equips inscrits, es treballarà amb dues opcions:
Opció 1: Una única lliga amb un grup a dues o tres voltes.
Opció 2: Primera Fase amb dos grups, segons proximitat geogràfica, a una volta.
Segona fase, amb dos grups, separats per nivell, a dues voltes.
Tasques administratives:
El Consell Esportiu L’Hospitalet (CELH) es farà càrrec de elaborar el calendari, així com
editar i penjar els resultats i la classificació a la web de forma regular una vegada
disputada la jornada, recollir ajornaments, etc. També exercirà de Comitè de
Competició.
Inscripcions:
Cada equip que participi a la competició Territorial de Futbol 7 femení, haurà de
realitzar un pagament de 30€ al CELH.
Les inscripcions les farà cada equip al seu Consell Esportiu d’origen, i aquest haurà
d’enviar el full d’inscripció de l’equip al Consell Esportiu de L’Hospitalet amb les dades
que es demanen correctament complimentades per tal de poder elaborar el calendari
amb la màxima informació possible (direcció del camp, hora de joc, color de la
samarreta, etc.)
Hi haurà una jornada de recuperació de partits en finalitzar cada fase.
Resultats i classificacions:
Els resultats dels partits així com les actes s’han de fer arribar al Consell Esportiu
L’Hospitalet el dilluns posterior a la celebració del partit a la direcció de Correu Electrònic
jgarcia@cehospitalet.org (a l’atenció de Jorge García).
Tutors de Joc:
Cada Consell Esportiu serà l’encarregat d’assignar els Tutors de Joc (àrbitres), i marcarà
els preus que cregui convenient.

EXTRACTE DEL REGLAMENT DE FUTBOL 7
1. Durada del partit
Serà de 2 parts de 30 minuts cadascuna (60 minuts). El Tutor de Joc podrà afegir a cada
part el temps que cregui convenient, motivat per pèrdues de temps, jugadors lesionats,
etc. La durada d’una part podrà ser prolongada pel llançament d’un penal.
Entre cadascuna de les parts hi haurà cinc minuts de descans. Abans de començar la
segona part els equips canviaran de camp.
2. Jugadors inscrits a l’acta
Tots els jugadors inscrits a l’acta hauran d’haver jugat abans de finalitzar el partit
(inclosos els porters). Si el Tutor de Joc observa que hi ha algun jugador que no ha
jugat, ho comentarà amb l’Entrenador i/o amb el Delegat, per tal de fer complir aquesta
norma. En aquest cas, farà arribar un informe al Comitè de Competició.
3. Número de Jugadors
Es podran inscriure un mínim de 7 i un màxim de 14 jugadors. En cap cas s’acceptaran
equips amb menys de 7 jugadors inscrits a la fitxa d’equip.
Per iniciar un partit, un equip podrà fer-ho amb 5 jugadors. La resta es podrà incorporar
abans de la segona part.
Quan durant un partit un dels equip quedi amb menys de 5 jugadors per diverses
circumstàncies (expulsions temporals, etc..), el Tutor de Joc donarà per acabat el partit.
Aquest farà arribar al Comitè de Competició un informe.
Durant el partit poden haver en el terreny de joc com a màxim 7 jugadors ( 6 i el
porter). Es pot iniciar el partit amb 5 jugadors (4 i el porter). En aquest cas el Tutor de
Joc ho farà constar a l’acta. Si un equip es presenta amb 4 jugadors el Tutor de Joc no
començarà el partit, fent constar aquesta situació a l’acta.
4. Substitucions
Es podran fer les substitucions que es vulguin, sense necessitat d’aturar el joc i no
caldrà avisar al Tutor de Joc. Només caldrà l’autorització del Tutor de Joc si s’ha de
substituir el porter.

Per fer les substitucions, és obligatori que el jugador que entra al camp esperi la sortida
del seu company. Si l’entrenador/delegat no efectua bé les substitucions, el Tutor de Joc
explicarà la normativa per tal de corregir els errors, però si continua infringint les
normes, s’amonestarà amb tarja groga.
5. Resultat
El Tutor de Joc anotarà a l’acta del partit el resultat per parts i al final sumarà les dues
parts, fent constar el resultat total.
6. Uniformitat dels equips
Recordem que no es permetrà que els jugadors portin cap mena d’objecte que pugui ser
perillós per la resta de jugadors o per ell mateix (polseres, rellotges,...).
El porter haurà d’anar vestit amb colors que el diferenciïn de la resta de jugadors i del
Tutor de Joc.
Tots els jugadors hauran de portar al darrera de la samarreta el número que els
identifica. El Tutor de Joc exclourà del terreny de joc al jugador que incompleixi
aquestes normes, podent incorporar-se al terreny de joc, un cop hagi corregit aquestes
anomalies i només quan la pilota no estigui en joc.
7. Cessió al porter
Es considera cessió al porter si al rebre una passada d’un company toca la pilota amb la
mà.
8. Faltes i targes
Totes les faltes són tirs directes excepte la cessió al porter. L’equip infractor es
col·locarà a 6 metres de distància de la pilota. Totes les faltes concedides a l’equip
defensor dins de la seva àrea podran ser llançades des de qualsevol punt de l’àrea.
Si l’equip defensor comet una falta dins de la seva àrea , el Tutor de Joc ho sancionarà
amb un penal.
Dues targes grogues impliquen una de vermella. La tarja vermella representa expulsió
pel jugador sancionat, i l’equip jugarà amb un jugador menys la resta del partit.

9. Fora de Joc
- Un jugador està en fora de joc si trobant-se dins la zona de 12 metres de l’equip
contrari , està més a prop de la línia de meta que la pilota, a excepció que no estigui
més a prop de la línia de meta que dos dels seus adversaris, com a mínim.
- Un jugador només serà declarat fora de joc i sancionat per aquesta posició si, en el
moment que la pilota toca o està sent jugada per un company, aquest està impedint el
joc a un contrari o tracta de treure profit d’aquesta posició.
- Un jugador no serà declarat fora de joc quan simplement es trobi en una posició de
fora de joc o si rep una pilota directament d’un servei de meta, de córner o de banda.
- Quan un jugador sigui declarat fora de joc pel Tutor de Joc, haurà d’atorgar un tir lliure
directe que es llançarà per un jugador de l’equip contrari des del lloc on s’hagi comès la
falta, si no és que la infracció sigui comesa per un jugador a l’àrea de meta contrària. En
aquest cas, el tir lliure es podrà llançar des de qualsevol lloc dins d’aquella meitat de
l’àrea de meta en la que s’ha comès la falta.

TOTES LES SITUACIONS DE JOC I LA RESTA DE NORMES NO CONTEMPLADES
EN AQUEST EXTRACTE, ES RESOLDRAN SEGONS EL REGLAMENT DE LA
FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL.

