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F5 TARADELL

Grups
Sistema Competició

PREBENJAMÍ
FASE CLASSIFICACIÓ
Es crearan dos grups de cinc equips (10 equips) que faran una lligueta
entre ells per decidir la categoria que quedaran encreuats. Passaran 5
equips a Categoria OR i 5 equips a categoria plata.

CATEGORIA OR I CATEGORIA PLATA
Es formaran un grup de cinc equips a cada categoria que disputaran una
lligueta entre ells a una sola volta. Passaran a semifinals els quatre
primers classificats de cada grup. El cinquè classificat quedarà eliminat
del torneig

FASE FINAL (DUES CATEGORIES)
Semifinals
Primer Classificat - Quart Classificat (Partit A)
Segon Classificat - Tercer Classificat (Partit B)
Finals
Guanyador Partit A - Guanyador Partit B
3r i 4t lloc: Perdedor Partit A - Perdedor Partit B

Prebenjamí
FASE DE CLASSIFICACIÓ
GRUP A

GRUP B

Bojos pel Futbol
Futbolíssims
Trònics 2.0
Furies Team
Bar Catalunya

Notthingam Pressa
Els Booms!!
Els Futcracks
Fire's
Bocajuniors

CATEGORIA PREBENJAMÍ OR
Primer Grup A
Primer Grup B
Segon Grup A
Segon Grup B
Millor Tercer

CATEGORIA PREBENJAMÍ PLATA
Segon millor Tercer
Quart Grup A
Quart Grup B
Cinquè Grup A
Cinquè Grup B

BENJAMÍ
FASE CLASSIFICACIÓ
Es crearan cinc grups de quatre equips (20 equips) que faran una lligueta
entre ells per decidir la categoria que quedaran encreuats. Passaran 10
equips a OR i 10 equips a plata.

CATEGORIA OR I CATEGORIA PLATA
Es formaran dos grups de cinc equips a cada categoria que disputaran
una lligueta entre ells a una sola volta. Passaran a la fase final del primer
al quart classificat de cada grup.

FASE FINAL (DUES CATEGORIES)
Quarts de Final
Primer Grup A - Quart Grup B (Partit 1)
Segon Grup A - Tercer Grup B (Partit 2)
Tercer Grup A - Segon Grup B (Partit 3)
Quart Grup A - Primer Grup B (Partit 4)
Semifinals
Guanyador Partit 1 - Guanyador Partit 3 (Partit A)
Guanyador Partit 2 - Guanyador Partit 4 (Partit B)
Finals
Guanyador Partit A - Guanyador Partit B
3r i 4t lloc: Perdedor Partit A - Perdedor Partit B

BENJAMÍ
FASE DE CLASSIFICACIÓ
GRUP A

GRUP B

Rubberex
Tona Minions Football Friends
Els Hackers
Air-cat Team

Procamers
Els Influencers
Los Alcones Rojos
Llops Vermells

GRUP C

GRUP D

XTrems
Soler Sanglas Team
Un dia de partit
Folgteam

Tarinmo by Rocada
Tiki Taka Team
Orange Team
Futbolíssims

GRUP E
Beive Hamburgueseria
Katakraks
Santjukids
Jefecitos Rafart

BENJAMÍ
OR
GRUP A

GRUP B

Primer de Grup
Primer de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup
Primer / Segon de Grup
(depèn sorteig)

Primer de Grup
Primer de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup
Primer / Segon de Grup
(depèn sorteig)

BENJAMÍ
PLATA
GRUP A

GRUP B

Tercer de Grup
Tercer de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup
Tercer / Quart de Grup
(depèn sorteig)

Tercer de Grup
Tercer de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup
Tercer / Quart de Grup
(depèn sorteig)

ALEVÍ
FASE CLASSIFICACIÓ
Es crearan deu grups de quatre equips (40 equips) que faran una lligueta
entre ells per decidir la categoria que quedaran encreuats. Passaran 20
equips a OR i 20 equips a plata.

CATEGORIA OR I CATEGORIA PLATA
Es formaran quatre grups de cinc equips a cada categoria que disputaran
una lligueta entre ells a una sola volta. El primer passarà directament a
quarts de finals i el segon i tercer classificat, faran uns vuitens de final.
El quart i cinquè classificat quedaran eliminats del torneig.

FASE FINAL (DUES CATEGORIES)
Vuitens de Final
Segon de Grup A- Tercer de Grup C (Partit X1)
Segon de Grup B - Tercer de Grup D (Partit X2)
Segon de Grup C - Tercer de Grup A (Partit X3)
Segon de Grup D - Tercer de Grup B (Partit X4)
Quarts
Primer
Primer
Primer
Primer

de Final
Grup A Grup B Grup C Grup D -

Guanyador
Guanyador
Guanyador
Guanyador

Partit
Partit
Partit
Partit

X4
X3
X2
X1

(Partit
(Partit
(Partit
(Partit

1)
2)
3)
4)

Semifinals
Guanyador Partit 1 - Guanyador Partit 3 (Partit A)
Guanyador Partit 2 - Guanyador Partit 4 (Partit B)
Finals
Guanyador Partit A - Guanyador Partit B
3r i 4t lloc: Perdedor Partit A - Perdedor Partit B

ALEVÍ
FASE DE CLASSIFICACIÓ
GRUP A

GRUP B

GRUP C

Epic Team
Bati Team
Xef Team
SantaTeam

Les Feres
Caldereria Osona
Els Titoles de Balenyà
The Lions Vic

Tenas Team
Somesport
BCN Pro Soccer
Git Vic Team

GRUP D

GRUP E

GRUP F

KPS Sport
Ammycycling
Femdtot
The Tigers

Dream Balls
Spartak Sunon
Cabres Boges
TeamKillers

Street Soccer
Atlètic Tonenc
Atlètic Hoy Voy
Dream Team

GRUP G

GRUP H

GRUP I

Comarques Xics
Team Racing
Futsaleros
Riuprimerencs

Non Stop Boys
Max Energy
Xinitos Rafart
Casiwin

The Gold Team
Pescallunes de Gurb
Be 9
Littel Warriors

GRUP G
Va nanus!
Els Killers de Casa Tió
Just Fun
FUTFEM

ALEVÍ
OR
GRUP A

GRUP B

Primer de Grup
Primer de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup
Primer / Segon de Grup
(depèn sorteig)

Primer de Grup
Primer de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup
Primer / Segon de Grup
(depèn sorteig)

GRUP C

GRUP D

Primer de Grup
Primer de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup
Primer / Segon de Grup
(depèn sorteig)

Primer de Grup
Primer de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup
Primer / Segon de Grup
(depèn sorteig)

ALEVÍ
PLATA
GRUP A

GRUP B

Tercer de Grup
Tercer de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup
Tercer / Quart de Grup
(depèn sorteig)

Tercer de Grup
Tercer de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup
Tercer / Quart de Grup
(depèn sorteig)

GRUP C

GRUP D

Tercer de Grup
Tercer de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup
Tercer / Quart de Grup
(depèn sorteig)

Tercer de Grup
Tercer de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup
Tercer / Quart de Grup
(depèn sorteig)

INFANTIL
FASE CLASSIFICACIÓ
Es crearan set grups de quatre equips (28 equips) que faran una lligueta
entre ells per decidir la categoria que quedaran encreuats. Passaran 14
equips a OR i 14 equips a plata.

CATEGORIA OR I CATEGORIA PLATA
Es formaran dos grups de set equips a cada categoria que disputaran una
lligueta entre ells a una sola volta. Els quatre primers classificats
passaran a quarts de final i del cinquè al setè, quedaran eliminats del
torneig.

FASE FINAL (DUES CATEGORIES)
Quarts de Final
Primer Grup A - Quart Grup B (Partit 1)
Segon Grup A - Tercer Grup B (Partit 2)
Tercer Grup A - Segon Grup B (Partit 3)
Quart Grup A - Primer Grup B (Partit 4)
Semifinals
Guanyador Partit 1 - Guanyador Partit 3 (Partit A)
Guanyador Partit 2 - Guanyador Partit 4 (Partit B)
Finals
Guanyador Partit A - Guanyador Partit B
3r i 4t lloc: Perdedor Partit A - Perdedor Partit B

INFANTIL
FASE DE CLASSIFICACIÓ
GRUP A

GRUP B

GRUP C

Autovigatana Team
The Rockies
Borussia Donuts
VagusTeam

Canalla del Capellà
Supplaid Team
L'equip del tractor Màgic
Pilongators

Els Arturitos
Vickings
Infection
Xanclitas FC

GRUP D

GRUP E

GRUP F

Els Jedais
Vik Team
Electrik's
Futsal United

Friends Team 3.0
Renova Quintana
Matvey Team
Fantastiks

Volcànics
Otakus
Rafart Team
00 Team

GRUP G
CDR FC
Centelles Sport
Vig Bang
Els Mamelles

INFANTIL
OR
GRUP A

GRUP B

Primer de Grup
Primer de Grup
Primer de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup
Primer o segon de grup
(depèn sorteig)

Primer de Grup
Primer de Grup
Primer de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup
Primer o segon de grup
(depèn sorteig)

INFANTIL
PLATA
GRUP A

GRUP B

Tercer de Grup
Tercer de Grup
Tercer de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup
Tercer o quart de grup
(depèn sorteig)

Tercer de Grup
Tercer de Grup
Tercer de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup
Tercer o quart de grup
(depèn sorteig)

CADET
FASE CLASSIFICACIÓ
Es crearan sis grups de quatre equips (24 equips) que faran una lligueta
entre ells per decidir la categoria que quedaran encreuats. Passaran 12
equips a OR i 12 equips a plata.

CATEGORIA OR I CATEGORIA PLATA
Es formaran dos grups de sis equips a cada categoria que disputaran una
lligueta entre ells a una sola volta. Els quatre primers classificats
passaran a quarts de final i el cinquè i sisè classificats de cada grup,
quedaran eliminats del torneig.

FASE FINAL (DUES CATEGORIES)
Quarts de Final
Primer Grup A - Quart Grup B (Partit 1)
Segon Grup A - Tercer Grup B (Partit 2)
Tercer Grup A - Segon Grup B (Partit 3)
Quart Grup A - Primer Grup B (Partit 4)
Semifinals
Guanyador Partit 1 - Guanyador Partit 3 (Partit A)
Guanyador Partit 2 - Guanyador Partit 4 (Partit B)
Finals
Guanyador Partit A - Guanyador Partit B
3r i 4t lloc: Perdedor Partit A - Perdedor Partit B

CADET
FASE DE CLASSIFICACIÓ
GRUP A

GRUP B

GRUP C

Seva City
San-hi City
Real Mandril
Inflables Manlleu

Aluminis Jurado
Fifa Legends
Afes 3.0
Meskamiau

STM Nuls
69 FAM
Mas Vila FC
Ca l'Aturat

GRUP D

GRUP E

GRUP F

Grup Carrera
Els Trabucs
Llopis Team
Combi Completa

Semen i Varis
Notthingam Prisa
Obres Maya
X-Lita

Teamsito
Inserso Team
Alius
Lions Vic

CADET
OR
GRUP A

GRUP B

Primer de Grup
Primer de Grup
Primer de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup

Primer de Grup
Primer de Grup
Primer de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup
Segon de Grup

CADET
PLATA
GRUP A

GRUP B

Tercer de Grup
Tercer de Grup
Tercer de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup

Tercer de Grup
Tercer de Grup
Tercer de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup
Quart de Grup

CRITERIS
DESEMPAT
1. EMPAT AMB DOS EQUIPS
1. Gol avarage particular
2. Gol avarage general
3. Equip que ha marcat més gols
4. Equip que ha encaixat més gols

2. EMPAT AMB MÉS DE DOS EQUIPS
1. Gol avarage particular entre els equips implicats
2. Gol avarage general
3. Equip que ha marcat més gols
4. Equip que ha encaixat més gols

3. MÀXIM GOLEJADOR / PORTER MENYS GOLEJAT
1. Només compten els gols de la fase de classificació i la lliga.
2. En cas que hi hagi un empat entre més d'un porter o jugador, es
solucionaria a les fases eliminatories.

F5 TARADELL

Reglament
Intern

Reglament
Intern
1.El Torneig començarà el dia 25 de juny i tindrà una durada de cinc setmanes coincidint
amb les finals el dissabte 27 de juliol.
2. Durant les inscripcions, l’organització demanarà a tots els equips inscrits si hi ha algun
dia de competició que no té disponibilitat de jugadors. Un cop l’organització faci els
calendaris valorarà cada cas i mirarà de tenir-ho en compte a la mesura que sigui possible.
Si l’equip posa que és una setmana sencera, es posaran els partits mínims durant aquella
setmana: un o dos. Un cop començat el campionat, l’organització no acceptarà cap canvi de
partit si no és per causa de força major.
3. En cas que l’organització tingués de suspendre o moure els horaris per causes
meteorològiques, sempre s’informarà els equips. Els nous horaris establerts no es podran
canviar, exceptuant que hi hagi un fet explícit i que sigui degudament justificat i presentat a
l’organització expressant el motiu perquè l’organització pugui valorar i prendre la decisió
corresponent. Els partits que s’ajornin, es jugaran dissabte 20 de juliol a partir de les 9 del
matí, segons els horaris que pugui decidir l’organització.
4. L’Organització fixa com a termini, en data divendres 28 de juny de 2018 per fitxar els
jugadors. Tots els jugadors han d'estar inscrits abans de començar el torneig. Els equips no
podran fer cap fitxatge més durant la competició ni en cas de lesió setmanal o malaltia, etc.
Per tant recomanem els equips fixar plantilles àmplies per cobrir les possibles baixes. En
cas que sigui una lesió greu, es valorà la incorporació d’un nou jugador però el jugadors
substituït no podrà jugar més al torneig.
5. En cas que un jugador/a es lesioni en un partit de la competició i necessiti assistència
mèdica, haurà de comunicar-ho sempre a l’organització que el dirigirà a la clínica
corresponent i amb els passos corresponent (full d’accident). Depèn de la lesió, prèviament
es valorarà pel fisioterapeuta del torneig. Tot jugador que no comuniqui a l’organització del
torneig i no es visiti a la clínica indicada sense el full d’accident, l’assegurança i
l’organització no es faran responsable de la cobertura de la visita.

Reglament
Intern
6. El jugador que no tingui tots els requisits lliurats a l’organització no podrà jugar partits
fins que ho entregui. Abans de cada partit, es farà un control de jugadors. Cada equip
tindrà una fitxes a taula de control i abans de cada partit es passarà una revisió
conjuntament amb els entrenadors i delegats de cada equip per validar els jugadors que
participen en el partit
7. Un jugador només pot jugar a un equip participant al torneig.
8. A la zona de banquetes i taules, només hi podrà haver els jugadors de l’equip participant,
un entrenador i un delegat que estaran degudament acreditat. En cas de que no sigui així,
els àrbitres de camp o de taula, tindran la potestat de parar el partit o no començar-lo fins
que la situació es resolgui. Els entrenadors i delegats, seran els responsables que no hi
hagi ningú més a les banquetes que tant sols els jugadors.
9. Els membres de taula també son jutges de partit. Si veuen qualsevol anomalia, ho podran
comunicar a l’àrbitre parant el partit. Qualsevol insult a ells o a qualsevol membre de
l’organització es podrà sancionar com qualsevol sanció dins al camp.
10. Direcció, personal de manteniment del camp, membres de taules i control de pilotes són
part de l’equip del torneig. Qualsevol falta de respecte i insult a ells, es valoraran els fets
produïts i la junta disciplinària posarà la sanció corresponent.
11. Cada delegat haurà de passar per la carpa d’informació a recollir dues aigües abans de
cada partit. Ho haurà de fer amb dos tiquets que s’entregaran a la taula de control al camp
on juga l’equip.
12. Els equips tindran el dret d’impugnar el partit. La reclamació s’haurà de fer per escrit
des del final del partit fins a les 14h de l’endemà al següent correu electrònic:
torneigfutbolsalataradell@gmail.com. Aquesta reclamació sempre haurà de ser entregada
des del correu del responsable de l’equip, el nom de l’equip i exposant els fets.
Seguidament serà avaluada per la junta disciplinària.

Reglament
Intern
13. El torneig tindrà una junta disciplinària per tal d’avaluar les incidències i si s’escau
posar sancions pels fets que es puguin produir. La sanció es publicarà al taulell d’anuncis
de la carpa d’informació i a l’espai web. La sanció serà comunicada a través del correu
electrònic que s’ha indicat al full d’inscripció. La comissió estarà formada per diferents
òrgans de la comissió torneig.
14. La comissió disciplinària sancionarà en funció del grau d’infracció protagonitzat pel
membre de l’equip.
15. La comissió disciplinària tindrà el dret d’expulsar qualsevol jugador o membre d’equip
del torneig que mostri una conducta violenta a qualsevol persona implicada en el torneig
(rivals, àrbitres o organització).
16. A cada equip se li assignarà un vestidor per poder-se canviar. Si hi ha alguna anomalia
als vestidors, la comissió disciplinària es reunirà amb els responsables dels equips que
utilitzin els vestidors i decidirà, segons la valoració feta.
17. Cada equip tindrà una zona d’escalfament habilitada, on SI es podrà jugar amb pilota.
L’organització no deixa pilotes per la zona d’escalfament. Els equips hauran d’estar a la
zona d’escalfament mínim 15 minuts abans de l’hora marcada pel partit. En aquest període,
els responsables d’organització passaran revisió i 5 minuts abans es preparant per sortir el
camp i iniciar el partit. Al camp no s’hi podrà escalfar per motius d’horaris.
18. El quadrant del calendari sobre local i visitant no tindrà cap mena d’efecte a l’hora de
decidir. Si alguns equips coincideixen amb equipatge, l’àrbitre es veurà obligatòriament a
sortejar els pitralls.
19. L’organització i la comissió disciplinaria sempre actuaran respectant la normativa de joc
i la normativa interna prenent la decisió que cregui corresponent.

F5 TARADELL

Normativa
de Joc

Normativa
de Joc
L’Organització mostra un recull de les regles que creu més importants i
que sovint generen dubtes. En cas que algun dels equips participants
volgués consultar més a fons el reglament de la LNFS, està publicat a la
pàgina web de la Federació.

NOMBRE DE JUGADORS
El partit es juga amb dos equips, cadascun dels quals té cinc jugadors com a màxim, un
dels quals juga com a porter. En cas que per qualsevol circumstància un equip quedi
reduït a tres jugadors durant el partit, l’àrbitre ha de declarar el partit suspès.
És permet un nombre indeterminat de substitucions, que s’han de portat a terme per la
zona de substitució ubicada davant de les banquetes i fins la línia de mig del camp)

DURADA D'UN PARTIT
El temps de durada d’un partit és de 38 minuts a rellotge corregut, dividits en dos
períodes de 19 minuts cadascun. La durada del període serà prorrogada per permetre
l’execució d’una penalitat màxima (penal o tir lliure directe) un cop esgotat el temps
reglamentari.
Durant el partit cada equip podrà demanar un temps mort d’un minut de temps per
cadascuna de les parts, sempre que sigui abans dels tres últims minuts del període. S’ha
de sol·licitar a l’àrbitre, que concedirà el temps mort quan la pilota estigui aturada i en
possessió de l’equip que l’ha sol·licitat

CENTRADA INICIAL
No es pot fer gol directament amb el servei inicial. La sacada s’ha de fer cap endavant,
amb els jugadors a la seva meitat de camp i els adversaris a una distància mínima de
3m.)

Normativa
de Joc
INTERRUPCIONS TEMPORALS
En cas que s’hagi d’aturar el partit per causes extraordinàries, l’àrbitre iniciarà de nou el
joc efectuant un bot neutral al lloc on s’hagi aturat.

SERVEI DE BANDA
S’efectuarà amb el peu, xutant la pilota que haurà d’estar immòbil, en els 4 segons
posteriors a estar en disposició d'executar-lo. Els jugadors adversaris hauran d’estar a
una distància no inferior a 5 m del lloc on s’executa el servei de banda.
No es pot anotar gol directament d’un servei de banda.
Si el servei de banda no s’ha fet correctament i/o es fa en un temps superior als 4
segons, el servei s’ha de repetir, però amb un jugador contrari.
Els jugadors adversaris hauran d’estar a una distància mínima de 5m fins que la pilota
estigui en joc, sinó es manté la distància és repetirà el servei de banda i s’amonestarà a
l’infractor tret que es pugui aplicar la llei de l'avantatge.

SERVEI DE PORTERIA
El servei de porteria l’ha de fer el porter des de dins la seva àrea, posant en joc la pilota
sempre amb la mà i en els 4 segons posteriors a estar en disposició d’executar-lo.
El servei de porteria es considera correcte quan la pilota ha sortit de l’àrea de penal. Els
jugadors de l’equip contrari s’han de quedar fora l’àrea de penal fins que la pilota estigui
en joc.
Si toca la pilota un jugador de l’equip del porter que fa el servei de porteria o bé un
jugador contrari, a dins l’àrea de penal del porter, s’ha de repetir el servei de porteria.

Normativa
de Joc
FALTES I INCORRECCIONS
Seran faltes acumulatives aquelles que es sancionen amb un tir lliure directe i penal. Cal
tenir en compte que l’àrbitre pot concedir la llei de l’avantatge i acumular la falta una
vegada el joc estigui aturat.
Les faltes sancionades amb un tir lliure indirecte (no s’acumulen) serà vàlid el gol només
si toca un altre jugador abans d’entrar a porteria.
Tots dos equips poden incórrer, en cadascun dels períodes de joc, en 5 faltes
acumulables, amb dret de formar una barrera, quan no sigui dins l'àrea que serà
sancionat amb un tir de penal.
En el llançament de tirs lliures amb dret a formació de barrera, tots els adversaris hauran
de ser com a mínim a 5 metres de la pilota fins que estigui en joc.
A partir de la 6 falta acumulativa d’un equip, totes les faltes sancionades amb tir lliure
directe i que es produeixin amb la pilota en joc es poden llençar des del punt on ha estat
comesa (si la distància és inferior a 10 metres de la línia de gol) o des del punt de10
metres, sempre sense barrera amb intenció de marcar gol i no podrà passar la pilota a un
l’altre company. Tots els jugadors, excepte el porter de l’equip infractor hauran d’estar
situats darrera de la pilota a una distància de 5 metres.
Es podrà jugar per terra sempre que no es faci falta.

PENAL
El porter s’ha de quedar sobre la línia de gol, entre els tres pals fins que la pilota estigui
en joc.
El jugador prèviament identificat efectuarà el llançament cap endavant i estarà la pilota
en joc en el moment en què sigui xutada i es mogui cap endavant.

Normativa
de Joc
EL PORTER
Quan el porter posa la pilota en joc després que aquesta surti per línia de fons, sempre
ha de ser amb la mà i des de dins de la seva àrea.
El porter sempre podrà sobrepassar la línia de mig del camp, ja sigui amb els peus o bé
amb les mans. El xut que efectuí amb els peus tant podrà ser des de dins com fora de
l’àrea.
Es castiga a l’equip infractor amb tir lliure indirecte en el punt on el porter comet la
infracció, o al punt més pròxim de l’àrea de penal (en cas que es produeixi a dins) en els
casos següents
Si el porter controla la pilota amb les mans i/o els peus en la seva pròpia meitat de la
superfície de joc durant més de 4 segons.
Si la pilota és cedida voluntàriament amb el peu al porter per un jugador del propi
equip, aquest no la podrà jugar amb la mà (inclòs el servei de banda).
Quan el porter hagi jugat la pilota no podrà tornar a jugar-la dins del seu propi camp
fins que hagi estat tocada voluntàriament o involuntàriament per un jugador de l’equip
contrari.
Quan es produeixi una infracció dels casos anteriors, s’efectuarà un tir lliure indirecte des
del punt on es trobi el porter en el moment de la infracció o de del punt més pròxim a
l’àrea de penal (en el cas que el porter estigui dins de l’àrea). No computarà com a falta
acumulativa.

BANQUETA
Tots els equips es veuran obligats a ocupar la banqueta del camp que defensen en aquell
moment. Per tant, a la mitja part s’ha de canviar la banqueta.

Normativa
de Joc
TARGETES DURANT UN PARTIT
En cas que un jugador se li mostrin dues targetes grogues o una vermella directa, serà
expulsat i l’equip passarà a jugar amb un jugador menys durant 2 minuts, exceptuant que
l’equip contrari marqui un gol en aquest temps. En cas que això succeeixi en inferioritat
numèrica, l’equip recuperarà un jugador (mai els expulsats).
El jugador o entrenador expulsat haurà d’abandonar la banqueta.

