
         EL MATILDE EN FORMA 1.9  

PER AL BON FUNCIONAMENT DEL TORNEIG:

1º En cada partit hi haurà 2 ÀRBITRES PITANT.

2º ELS ÀRBITRES seran els encarregats d'agafar i de tornar les actes del partit i

els balons.

3º ELS CAPITANS de cada equip seran els encarregats D'AGAFAR I DE TORNAR

ELS PETOS del seu equip.

4º NO PRESENTAR-SE AL PARTIT. L'Equip que no se presente, perdrà els punts

amb un resultat de 0 (cero) a 2 (dos). Hora de límit per a presentar-se 11:55.

5º HAN DE JUGAR TOTS: Els equips que tinguen SUPLENTS/SUBSTITUTS a la 

banqueta faran canvis de 2 jugadors cada 5 minuts (tothom ha de jugar un cert 

temps o no es sumaran els punts del partit).

6º SUBSTITUCIONS.  Les substitucions es faran pel centre del camp i pel costat

que estiga l'àrbitre auxiliar. El jugador que entre al terreny de joc no ho farà fins

que el seu company no abandone el terreny de joc. El porter només podrà ser

canviat cada mitja part (o per lesió).

7º JUGADORS PER A COMENÇAR EL PARTIT: Com a mínim l'equip haurà de 

contar amb 5 jugadors (4 de camp i 1 porter).

8º DURACIÓ DEL PARTIT: Se jugaran 2 temps de 10 minuts cadascú, sense 

descans entre mig, però amb un canvi de camps. Si sona el timbre 

abans de que passen els 10 minuts acabarà el partit.
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9º ABSÈNCIA DE L'ÀRBITRE: En cas d'absència de l'àrbitre els equips 

s’autoarbitraran. Si no hi ha conflictes sumaran 

1 punt per l’arbitratge que es sumarà als punts del 

partit. Els capitans seran els encarregats d'agafar i

 tornar els balons i d'omplir les actes. I l'equip que

hauria d'haver arbitrat no sumarà cap punt.

10º PLUJA: En cas de que per motius climàtics no es puga jugar, els partits 

s'aplasaran per al següent dia.

11º PUNTUCACIÓ: Partit guanyat 3 punts, partit empatat 2 punts, partit perdut

1 punt (per participar). No Presentar-se 0 punts.

12º Al final del partit, si l’arbitratge ha segut correcte,  ELS CAPITANS dels dos

equips SIGNARAN LES ACTES.
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ÀRBITRES DE FUTBOL.   XIULARAN LES FALTES SEGÜENTS!!!

 Joc Brut o perillós.

 Obstruir intencionadament sense intenció de tocar el baló. 

 Posar la traveta.

 Subjectar o agarrar a un contrari. 

 Tocar el baló amb el braç o la mà (excepte el porter dins de la seua àrea de penal).

 Donar un puntelló a un contrari (o intentar-ho).

 Carregar sobre un contrari de manera violenta o perillosa.

 Carregar sobre un contrari des de d'arrere (a menys que l'oponent siga culpable 

d'obstrucció).

 Espentar a un oponent amb  les mans o els braços.

 Colpejar a un contrari amb la mà o els braços separats del cos.

EXPULSIONS:   

L'àrbitre té CAPACITAT D'ENVIAR A UN JUGADOR FORA DEL TERRENY DE JOC 

durant la resta del partit quan un jugador:

 INSULTA a l'àrbitre o als companys del joc,

PROTESTA CONTINUAMENT les decisions de l’arbitre,

FA JOC VIOLENT o perillos amb la intenció de fer mal, 

AGREDEIX ALS COMPANYS de joc o als àrbitres, etc…

COLPEJA O INTENTA COLPEJAR un contrari o escopir-li.

En aquestos casos, S'ANOTARÀ A L’ACTA EL NOM DEL JUGADOR EXPULSAT I SE LI

APLICARÀ LES MESURES CORRECTORES OPORTUNES  (com a mínim un partit  de

sanció).
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EL MÉS BÀSIC QUE HAS DE SABER:

EL SERVEI D'INICI

El joc començarà amb un servici amb el baló parat i col·locat en el centre del terreny EN

DIRECCIÓ AL CAMP CONTRARI. Tots   els  jugadors   hauran d'estar  situats en el seu propi

camp Els de l'equip contrari a aquell que efectua el servici hauran d'estar en l'exterior del

cercle.

EL SERVEI DE BANDA

Es farà per mitjà d'un llançament amb les mans PER DAMUNT DEL CAP des del lloc exacte

on va eixir el baló, El que ho llance no podrà tocar-ho per segona vegada fins que haja

sigut jugat o tocat per un altre jugador. D'aquest  llançament  no   podrà   ser aconseguit

gol directament.

EL SERVEI DES DEL CANTÓ

El llançament de cantó serà executat per un dels components de l'equip atacant usant les

mans i fent   passar   el   baló   per   damunt   del seu cap AMB ELS PEUS recolzats en el

sòl. D'aquest llançament no podrà ser aconseguit gol directament. Si el servei de  cantó no

ha sigut executat correctament, serà executat un servei de meta per l'equip contrari.

EL SERVEI DE PORTERIA

Els jugadors de l'equip contrari hauran de quedar-se fora de l'àrea de penal fins que el baló

estiga en joc. Si el baló traspassa la mitat del terreny de joc sense haver sigut jugat o tocat

per un jugador i sense haver tocat el CAMP, l'àrbitre marcarà un servici de banda a l'altura

de la línia del centre del camp a favor de l'equip contrari.

I DINTRE DE L'ÀREA PENAL?

El porter NO PODRÀ AGAFAR EL BALÓ AMB LES MANS MÉS DE 5 SEGONS dins de l'àrea de

meta pròpia.

El   porter  podrà  rebre i jugar, excepte amb les mans el baló cedit voluntàriament per un

company.
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