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REGLAMENT INTERN – TORNEIG FUTBOL 7 

El Torneig està regit pel Reglament de Futbol 7 de la Real Federación Española de Futbol, excepte en els punts 
que s’indiquen a continuació. 

LA PILOTA serà equivalent a número 5, és a dir de futbol. 

ELS JUGADORS hauran de ser com a mínim 5 per poder començar el partit, per incorporar-se els jugadors hauran 
d’esperar a l’autorització de l’àrbitre abans d’entrar al terreny de joc. 

El total de jugadors màxim inscrits per equip serà de 17. Es podran realitzar tants canvis o substitucions com es 
desitgin, sempre que es realitzin pel centre del camp, el joc no haurà d’estar parat. 

Abans de començar el torneig s’ha de presentar el full de inscripció amb les fotocòpies de DNI corresponents, i no 
es podrà fitxar cap més jugador a partir del segon partit. 

EQUIPAMENT DELS JUGADORS, en cas de igualtat d’equipacions, si no hi ha acord, l’equip que figuri en segon 
lloc al calendari serà el que se’l substituirà o es posarà el pitrall facilitat pel l’organització. L’equipació 
reglamentària estarà composa de camiseta, pantaló i mitgetes. 

DURADA DEL PARTIT serà de 2 parts de 25 minuts cadascuna amb 10 minuts de descans entre elles. 

INCOMPAREIXENÇA, si un equip no es presenta passat 5 minuts de l’hora oficial es donarà per guanyador l’equip 
contrari per 3 a 0. Si no es presenten cap dels dos equips, se’ls donarà com a perdedors. L’equip no presentat 
tindrà una sanció d’un punt. 

CRITERIS DE DESEMPAT, en cas d’empatar a punts un o més equips els criteris de desempat que es seguiran 
seran resultat dels enfrontaments directes, diferència de gols, gols a favor, partits guanyats, quocient de gols. 

En la fase final, és a dir semifinals, tercer i quart lloc, i final en cas d’empat es realitzarà una tanda de tres penals, i 
si persistís l’empat fins que aquest es desfés. Podran llençar els penals tots els jugadors convocats de l’equip 
independentment de si estiguessin jugant al termini del temps reglamentari. No podrà repetir llançament cap 
jugador fins que no hagin llençat tots els de l’equip. 

SANCIONS. S’adopta la incorporació de la targeta BLAVA, que podrà ser mostrada directa o per acumulació de 
dues GROGUES. 

El jugador que rebi una targeta BLAVA no podrà seguir disputant el partit, podent ser substituït per un company. 

Les targetes VERMELLES es reserven per accions antiesportives, i de joc, extremadament greus. El jugador 
expulsat amb una VERMELLA no podrà ser substituït per un company, el seu equip quedarà en inferioritat 
numèrica. 

El jugador que rebi una targeta VERMELLA tindrà automàticament un partit de sanció, el Comitè Organitzador 
valorarà l’adopció de una major sanció en cada cas. 

Tot jugador que sigui expulsat del terreny de joc, ja sigui per BLAVA o VERMELLA, no podrà quedar-se a la 
banqueta. 

El mínim de jugadors per poder continuar el partit serà de cinc. 

COMITÉ DE COMPETICIÓ serà el que prendrà les mesures disciplinàries, sancions i podrà efectuar qualsevol canvi 
en el reglament del torneig si així ho considerés necessari. Les seves decisions seran inapel·lables. 


