EIX MONTSENY

En relació al tema de reglamentació de joc de les lligues Eix Montseny, realitzar
les següents aclaricions:

1r El reglament és l’antic de la LNFS , encara que en el nostre campionat es
juguen amb un jugador més de camp.
2n Per petició dels clubs, aquesta temporada la devolució al porter ja no es
contabilitzarà com falta acumulativa

3r Normes a tenir en compte:
3.1

El porter no podrà passar més de mig camp, ni en jugada, ni en
sacada de porta. En aquest cas es xiularà un fora de banda des de
el mig camp a favor del equip contrari i és sancionarà amb falta
acumulativa.

3.2

El porter té 4 segons per jugar la pilota i en cas de sobrepassar
aquest temps se li sancionarà amb sacada de banda i falta
acumulativa.

3.3

El porter no pot sortir de l’àrea, en el seu defecte se li sancionarà
amb falta acumulativa des de el lloc on toqui la pilota.

3.4

Totes les faltes són acumulatives

3.5

Totes les faltes són directes, menys els jocs perillosos dins de
l’àrea que seran castigats amb lliure directe a la vora de l’àrea.

3.6

La devolució al porter s’aplicarà amb normativa futbol 11.

3.7

Sempre deurà xiular el col·legiat per iniciar el joc en una falta.

3.8

Existeix la targeta blava, pel que dues grogues es castigaran amb
una targeta blava.

3.9

Es pot sancionar directament amb targeta blava directa

3.10 Es pot aplicar també la targeta vermella per agressió a un contrari
o àrbitre.

3.11 Només hi ha una excepció en la que el porter pot marcar gol i per
suposat passar de mig camp la pilota i es quan es produeix una
falta atacant en l’àrea de porta.

3.12 Jugar pel terra és vàlid, excepte que entri en planxa o joc perillós.

3.13 Retenir la pilota pel terra si és falta acumulativa.

3.14 Per sol·licitar temps mort deuen estar en possessió de pilota.

4. Recordeu a tots els clubs que poden recusar a dos àrbitres per temporada, per
això redactaran un informe amb els fets succeïts, el nom de l’àrbitre i la data del
partit, indicant també el nom del contrari. Dit informe serà enviat a
info@eixtransversal.com a la atenció del Comitè d’ Àrbitres.
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