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NORMATIVA ESPECÍFICA DEL
“IVTORNEIG DE FUTBOL -6. VILAFRANCA 2019”.



El torneig s’iniciarà el 25 de juny i finalitzarà el 31 de juliol. El Torneig es disputarà
Camp de Futbol de gespa artificial annexa de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès.



Cal tenir 16 anys o complir-los durant el 2019 del Torneig per poder participar-hi. En cas
de ser menors d'edat, s'haurà de presentar una autorització del pare, mare o tutor legal.



El número màxim d’equip serà de 8, que seran per ordre d’inscripció de pagament.



Cada participant haurà de portar una fotocòpia del seu D.N.I vigent i el document de
coneixement i acceptació de la normativa del torneig signat, en el moment que es presenti
el full d’inscripció. No estarà permès que participin persones que no hagin presentat
aquesta documentació abans de l’inici del torneig.



Cada equip haurà de portar una pilota en tots els partits que disputi. Tot i que
l’organització disposarà d’una pilota en cas que cap dels dos equips l’hagin portat.




Els equips hauran de portar les samarretes oficials en cada partit que disputin.
! En cas que hi hagi algun partit que no es tingui la samarreta o en cas que algun
jugador vagi amb un color diferent tot l’equip s’haurà de posar els pitralls de
l’organització.



L’equip que arribi més de 15 minuts tard de l’horari d’inici, no jugarà, i es donarà com a
guanyador l’equip contrari pel resultat de 3-0.



Sistema de competició: El sistema de competició que es farà servir constarà d’una lliga a
una volta.



Sistema de puntuació dels partits:
Equip guanyador: 3 punts
Empat: 2 punts
Equip perdedor: 1 punts



Al finalitzar la lliga a una volta i es dóna un cas d’empat entre dos equips seguirem el
següent ordre per determinar la classificació:
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- Resultat de l’enfrontament directe

Si resulta que hi ha empat entre tres o més equips, l’ordre de classificació es la següent:
1. Equip que hagi sumat més punts en els enfrontaments directes.
2. Equip amb millor diferència de gols en els enfrontaments directes.
3. Equip més golejador en els enfrontaments directes
4. Equip amb millor diferència de gols a la classificació general
5. Equip més golejador a la classificació general.


Hi haurà dos trofeus pels dos primers classificats i un per el joc net; que cada partit es
valorarà amb una puntuació de 0 a 5 punts
El punts que es valoraran són:
Ajudar l’àrbitre, no protestant les seves decisions · Respectar i valorar els companys
de l’altre equip · Saludar esportivament al final del partit, tant si guanyes com si perds ·
Valorar i animar les accions dels companys i dels contraris · Ignorar les provocacions ·
Respectar les instal·lacions esportives · Respectar les decisions de l’entrenador ·
Gaudir fent esport
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NORMATIVA TÈCNICA DEL
IV TORNEIG DE FUTBOL -6. VILAFRANCA 2019”.
REGLAMENT F-6
 Terreny de joc:
Es jugaran tots els partits al camp de futbol annexa de gespa artificial, de la zona esportiva
de Vilafranca.
 Equip:
Cada equip es compon d’un mínim de 7 jugadors i un màxim de 15, que s’hauran
d’inscriure a l’acta.
Només podran estar al terreny de joc 6 jugadors, dels quals un serà el porter amb una
vestimenta diferent.

 Substitucions:
Durant el partit es podran fer totes les substitucions que es vulgui, amb les condicions
següents:
- Fer-ho pel centre del camp.
- Entrar desprès d’haver sortit el company.
- Un jugador substituït es pot reincorporar de nou.
Una substitució mal feta es castigarà amb un tir directe a l’equip infractor des del punt
central, sempre que no perjudiqui a l’equip que ha d’executar la falta.
Tot jugador amb una ferida sagnant, haurà de ser substituït per poder ser atès.
 Durada dels partits:
Els partits tindran una durada de tres parts de 15 minuts, amb un descans de 3 minuts.
Es permet un temps mort d’un minut per equip i part.
Al finalitzar cada part els equips canviaran de camp i al inici del partit es farà un sorteig de
camp i pilota. L’equip que guanyi escollirà qui camp vol o si vol iniciar sacant. Al iniciar el
tercer temps es farà un sorteig només per saber quin dels dos equips saca.
 Fora de joc:
No existeix el fora de joc.
 Faltes i tirs lliures:
Totes les faltes seran directes, a menys que no sigui joc perillós o una sessió al porter que
serà un tir indirecta.
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L’equip infractor es col·locarà a 6 m. mínim de distància de la pilota.

 Servei de porteria:
La pilota podrà passar més enllà del mig del camp. No es concedirà gol en cas que sigui
directa.

 Amonestacions:
El sistema de targes és igual que el futbol-7 o 11.
L’àrbitre amonestarà al jugador amb tarja groga quan...
- Entri al camp abans de que surti el company.
- S’infringeixi persistentment les regles de joc.
- Es desaprovi amb paraules o gestos les decisions de l'àrbitre.
- Actuï amb una conducta incorrecta.
- Es vagi contra l’esperit de joc.
L’àrbitre exclourà al jugador amb tarja vermella quan…
- Sigui culpable de conducta violenta o joc brusc greu.
- Actuï amb propòsits injuriosos o grollers.
- Hagi estat amonestat amb dues targetes grogues.


Expulsions:
- En cas de què el jugador amb targeta vermella, el partit següent no el podrà jugar. En
cas que no ho faci, es donarà per perdut el partit: l'equip que perd, serà el que té el jugador
amb targeta vermella jugant.
-

En cas de reincidència en conductes violentes cap a altres jugadors o arbitratge
s'expulsarà al jugador del torneig. I si es repeteix la conducta antiesportiva l’equip
podrà ser expulsat.

PREGUNTES FREQÜENTS



Si es produeix una cessió al porter, quin serà el punt des del qual s’executarà el tir
lliure indirecte?
Des de l’àrea en el lloc més proper on rep el porter
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El servei de porteria es realitzarà amb el peu o amb la mà?
Amb el peu



El servei de banda es realitzarà amb el peu o amb la mà?
Amb la mà



Si es considera que un servei de banda està mal executat es repetirà o bé serà servei
de banda per l’equip contrari?
S’avisa una vegada, si es repeteix saca l’altre equip



Si un cop demanada la distància en un tir lliure directe o indirecte, es posa en joc
abans que l’àrbitre faci sonar el xiulet, s’amonestarà al jugador amb targeta groga?
Si,



Es farà repetir el tir lliure?
Si,



El temps de joc s’atura durant els temps morts?
1 minut



Qui es considera que és l’últim home i per tant susceptible de ser expulsat en cas de
cometre una falta, l’últim defensor ( cas futbol 11 ) o el porter ( futbol sala)?

Últim defensor
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