REGLAMENT DE FUTBOL MINI DEL CONSELL DE L’H 2018-19
MODIFICACIONS RESPECTE A LA NORMATIVA DE FUTBOL 7


S’adapten les mides del camp i pilota (número 3), a les mides de
desenvolupament motriu del nen.



Es simplifica el desenvolupament del joc per facilitar l’assimilació del aspecte
més bàsic del mateix. S’eliminen regles complicades.



Dona més confiança al nen perquè participa molt mes.



S’ocupa el camp de manera mes racional i el jugadors mes allunyats de la
pilota poden intervenir amb mes facilitat.



Desenvolupa mes les capacitats coordinatives dels jugadors, augmenta la
percepció espai - temporal i les capacitats tècniques.



Es desenvolupen mes les capacitats tàctiques dels jugadors ja que la transició
atac - defensa és molt més freqüent.

Normativa:


Categoria per jugadors del nivell educatiu P4 i P5.



La superfície del camp de joc es redueix de manera considerable. Àrees de 6 m,
que es marquen amb cons (veure annex).



Es faran servir pilotes del nº 3, molt més adients per les característiques de les
seves extremitats. A partir de la segona fase a la temporada 2018-19,
serà obligatori que tots dos equips portin una pilota oficial del Consell
Esportiu L’Hospitalet als partits. En cas contrari, el Tutor de Joc ho
farà constar a l’acta.



Cada equip comptarà al camp amb 4 jugadors i el porter.



Mides de les porteries: 2,5 metres d’amplada. Alçada 1’5 m. Les porteries es
construeixen amb “piques i peus” (versió senzilla). Es permetrà l’ús d’un model
comercialitzat. No està permès jugar amb porteries de Futbol 7 o Futbol
Sala. En cas contrari, el Tutor de Joc (àrbitre) farà un informe adreçat
al Comitè de Competició.



No existeix el fora de joc.
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Duració del partit: 4 parts de 10 minuts. Cada jugador ha de jugar un mínim de
2 temps.



Es fan actes i els jugadors tenen fitxes però en cap cas existeix classificació ni
resultats (només classificació interna per si hi ha segones o terceres fases i així
poder establir els grups el més igualats possible, amb el que els Tutors de Joc
hauran de donar el resultat al Consell Esportiu però no als equips).



Normalment es realitzarà una trobada a setmanes alternes.



A aquestes trobades el Tutor de Joc és un educador. Col·laborarà i transmetrà
informació al jugador perquè assimili millor els continguts esportius del joc
recolzats en tot moment pel fair-play. El cost d’arbitratge per equip serà de 8
euros per jornada.



Els entrenadors no poden posar-se darrera de les porteries ni entrar al camp
sense l’autorització del Tutor de Joc.



És obligatòria la salutació dels jugadors dels dos equips abans de començar i en
acabar els partits. Abans de començar el partit, tots els jugadors s’alinearan de
cara cap al públic i els jugadors de l’equip visitant passaran en fila per davant i
encaixaran les mans dels jugadors de l’equip local.
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