Normativa tècnica FUTBOL-7
JESPE 2017/18
Quadre resum del reglament PER CATEGORIES
Aspecte
tècnic
Jugadors/es
inscrits a
l’acta
Jugadors/es
en el terreny
de joc
Terreny de
joc
Porteria

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ
Màxim: 14 jugadors/es
Mínim: 7 jugadors/es
El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 7.

Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi al terreny de joc amb 5 jugadors/es.
Llargada: de 50 a 65 metres
Amplada: de 30 a 45 metres
6 x 2 metres, amb un sistema perquè no tombi (subjecta a terra)
Pilota de futbol del numero 4

Pilota

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Diàmetre: 62 a 66 cm.
Material: cautxú o cuir.

Aspecte
tècnic
Durada del
partit
Durada dels
descansos

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ
Pre-benjamins 4 períodes de 10 minuts
Benjamins i alevins 4 períodes de 12 minuts

4 períodes de 15 minuts

2’ + 5’ + 2’

Inici del
període

Sacada a mig camp de forma alternativa.

Canvi de
camp

Els equips canviaran de camp entre el 2n i el 3r període.

Alineació

INFANTIL, CADET I JUVENIL

Abans d’iniciar el 4t període, tots els/les jugadors/es inscrits/es a l’acta hauran d’haver jugat com a mínim 1 període
complert i seguit de joc.
Sense màxim.

Substitucions
Temps morts

Exclusions

No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o desqualificació.
En el 4t període i període extra es podran concedir substitucions.
1 minut per part (un pel primer i segon període i l’altre pel tercer i quart període) i equip no acumulables.
La targeta groga suposarà l’exclusió de 2 minuts del jugador amonestat. Un cop acabat aquest temps serà aquest
mateix jugador/a el que deurà incooporar-se al terreny de joc.Una segona targeta groga al mateix jugador/a o una
vermella, a aquest o un altre, suposarà la seva desqualificació del partit.

Aspecte
tècnic

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

INFANTIL, CADET I JUVENIL

-

El penal es llançarà des d’una distància de 9 metres.

-

La cessió al porter serà sancionada amb falta, si ho creu convenient, el tutor de joc, podrà avisar la primera vegada.

-

Els entrenadors en els partits no podran entrar al camp per col·locar o donar ordres els jugadors, ho hauran de fer
des de fora el camp. En cas de lesió o per un fet puntual que el tutor de joc cregui oportú podrà entrar el delegat o
l’entrenador.

-

En categoria Mainada i Prebenjamins l’entitat organitzadora s’ocuparà de posar un
responsable/coordinador/dinamització/ Tutor de Joc per vetllar pel bon funcionament dels partits.

Altres
disposicions

-

En categoria benjamí i superiors els equips locals hauran de pagar en concepte de dietes i desplaçament als
tutors/es joc que siguin gestionats des del Consell Esportiu per cada partit que realitzin, i se’ls pagarà abans o un
cop finalitzat els partits. Els tutors/es de joc portaran un full que posarà la quantitat i la data i s’haurà de firmar.
Partits fora de Vilafranca 8€.
Partits a Vilafranca 6€.

Els tutors de joc que poseu les entitats us posareu d’acord vosaltres mateixos per aquest tema, i si els posem des del
Consell Esportiu al finalitzar el partit se li haurà d’abonar. I imporantissim i impressindible la reunió pels tutors de joc
serà el 16 d’octubre a les 18.30h al Consell Esportiu.

Aspecte
tècnic

MAINADA

INFANTIL, CADET I JUVENIL

En la categoria de Prebenjamins no hi haurà
resultats ni classificacions, totes les jornades estan
organitzades com a trobades.

Classificació de resultats
Classificació
de valors

Puntuació
amb el
sistema de
classificació
paral·lel

PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ

En benjamins i alevins cada període comença de 0.
Puntuació per parts:

Puntuació continuada.

- Període guanyat: 3 punts
- Període perdut: 1 punt
- Període empatat: 2 punts
El resultat final serà la suma del resultat final de
cada període.
Es realitzarà segons els indicadors que marqui el programa de valors de LA TARGETA VERDA a principi de
curs.
La classificació s’establirà per ordre descendent, ordenant la puntuació de valors de millor a pitjor de la seva
categoria i sexe.
-

El temps de joc serà de 4 parts de 8 minuts.
Els equips estaran formats per un mínim 4 jugadors més un porter.
Les mides del camp seran de 16,50m x 18,30m
En aquesta categoria no hi haurà resultats ni classificacions, totes les jornades estan organitzades com a
trobades.

