REGLAMENTACIÓ FUTBOL 3
La reglamentació en línies generals és la mateixa que es fa servir al futbol sala, adaptant això
sí, part de la reglamentació a les dimensions del terreny de joc, les parets que envolten el
camp, les mides de les porteries i la intensitat que suposa aquestes variables.

Jugadors/es
L’equip pot estar format per un màxim de 6 jugadors/es i per un mínim de 3 jugadors/es.
El partit s’inicia amb un 3x3 i només per cas de lesió o bé d’expulsió (2’) es pot jugar amb un
jugador/a menys. Mai l’equip es pot quedar amb un únic jugador/a i en aquest cas el partit
queda suspès i pendent de resolució pel Jutge de Competició.
Durada del partit
4 parts de 9’( temps corregut) dividit en dos períodes. Amb un descans d’1’ entre parts i de 2’
entre període.
Canvis
Il·limitats i volants com en el futbol sala.
Fores
Quan la pilota surt del rectangle de joc ( recordem que es pot jugar amb les parets laterals i
frontals), produint-se una banda o córner, la pilota es posarà en joc per l’equip corresponent
amb les mans i mitjançant una sacada baixa, anomenada sacada de bitlles.
Quan la pilota surt pel frontal, la sacada de meta es realitzarà amb els peus a una distància
propera a la porteria.
En totes dues accions el defensor ha d’estar situat a una distància mínima de 2 metres.
Penalts
Cap jugador/a pot fer de porter, per tant, quan la pilota es toca amb les mans dins de l’àrea,
automàticament es senyalarà penalt. Se li mostrarà targeta groga i es llençarà un tir directe
des del punt de penalt sense barrera i porter. Tots els jugadors/es deuen estar al darrera del
mig camp fins el moment del xut. En aquest cas, per ser gol, la pilota ha d’entrar a la porteria
sense que boti i traspassi la línia de gol.
El jugador/a xutador en cas que no sigui gol, no pot tocar la pilota fins que abans l’hagi tocat
un altre.

Faltes
El mateix criteri que en el futbol sala. Exceptuant la distància a on es situa la tanca, que serà de
2metres.
Igualment s’acumulen les faltes com en el futbol sala i a partir de la sisena falta per període es
concediran doblepenalts. En aquest cas, l’equip beneficiat podrà triar de fer un llançament
sense barrera i porter des del lloc que s’ha comès la falta o bé des del punt del doblepenalt
que està situat al mig camp.
Sempre tots els jugadors/es han de situar-se per darrera de la línia de pilota, sense molestar al
xutador/a, i la podran traspassar en el moment del xut.
Per ser gol, la pilota ha d’entrar a la porteria sense que boti i traspassi la línia de gol.
El jugador/a xutador, en cas que no sigui gol, no pot tocar la pilota fins que abans l’hagi tocat
un altre.

Sistema de puntuació
El mateix que fem servir a la resta de lligues Eix, i contemplant igualment el sistema de
puntuació Fair-Play.
Gol
Es pot marcar gol des de qualsevol situació del camp.
Mai es pot aconseguir gol en una sacada de banda o de córner, en aquest cas la pilota tornarà
al joc mitjançant una sacada de meta de l’altre equip.
No es pot marcar gol directament des de sacada de meta,en aquest cas la pilota tornarà al joc
mitjançant una sacada de meta de l’altre equip.
Sacada de centre
Es farà des del punt del mig del camp. La distància mínima dels defensors/es ha de ser de 2
metres i dins del camp defensiu.
Es pot marcar gol directament.

