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Temporada  2018- 19 
NORMATIVA DE COMPETICIÓ 
 

1. Tots els jugadors de l’equip hauran d’estar matriculats el curs 18/19 i ser 

vinculats  a  EsportsURV..  
 

2. Cada equip podrà triar el seu nom però aquest no ha de ser ofensiu ni 

tindre connotacions impròpies. Es descarten directament noms vinculats a 

begudes alcohòliques.  

 

3. Cada equip haurà de disposar d'un delegat amb telèfon mòbil de contacte 

per poder ser localitzat, i  serà l'únic interlocutor autoritzat amb 

EsportsURV. No s'atendrà cap demanda que no provingui del delegat 

de l'equip. És obligatòria la presència a les reunions establertes, sinó es 

sancionarà amb la desqualificació. 

 

4. Cap participant en la lliga universitària de futbol sala  pot formar part de 

més d’un equip. Se’n sancionaran els equips implicats així com el jugador. 

Els jugadors hauran de presentar  a l'inici del partit el seu  DNI o document 

acreditatiu a l’àrbitre per poder jugar. Sota cap concepte, aquell jugador 

que no s'acrediti podrà jugar. Jugar sense estar inscrit en l'equip 

suposarà l'expulsió de l'equip de la lliga. 

 

5. Ajornament de partits 

Per aplaçar un partit s’haurà d’enviar un correu electrònic (competicio@urv.cat) 

i s’adjuntaran els pertinents justificants. Aquesta sol·licitud s’haurà d’enviar amb 

una setmana d’antelació a la data de celebració del partit (fins dimecres 

anterior a les 14h). 

Només són motius d’ajornament els següents supòsits, sempre i quan 

l’equip es quedi amb menys de cinc jugadors disponibles:  

- un examen el mateix dia del partit,  

- un viatge de fi de carrera,  

- pràctiques obligatòries, 

- Situacions excepcionals acceptades per EsportsURV. 

S’aplaçarà un màxim de 3 partits per equip/temporada. 
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6. Incorporacions altes/baixes de jugadors  

Per donar d'alta i/o baixa un jugador, el delegat enviarà un correu electrònic a 

competicio@urv.cat sol·licitant una incorporació/baixa . Aquesta comunicació 

s’haurà de rebre el dimecres anterior al partit (fins 14h). Tanmateix, i perquè la 

nova incorporació sigui efectiva, el delegat haurà de rebre un correu de 

confirmació per part d'EsportsURV. Podeu fer canvis de manera il·limitada fins 

el 31 de gener de 2019. Passat aquest període no acceptarem cap nou canvi 

i/o incorporació, a excepció del porter. Si aquest, per causa de lesió, ha de ser 

substituït caldrà adreçar-se directament a EsportsURV per exposar-ne el cas. 

 

7. Pilotes de joc  

La pilota de joc la facilitarà el cos arbitral per a disputar el partit.  

 

8. La no presentació d'un equip a un partit suposarà la pèrdua d'aquest pel 

resultat de 3 - 0. Al tercer partit que un equip no es presenti suposarà l'expulsió 

de la competició. Cal considerar que la desqualificació d’un equip durant la lliga 

comportarà que els partits ja jugats per l’equip infractor no es tindran en 

compte, així com els gols i els punts, tant pel que fa a l’equip infractor com pels 

seus rivals. 

 

9. Si un equip queda en inferioritat numèrica (menys de 3 jugadors), perdrà pel 

resultat de 3-0. 

 

10. L’àrbitre donarà per perdut el partit si transcorreguts 10 min. de l’hora d’inici 

del partit no hi ha un mínim de 4 jugadors. 

11. El delegat de cada equip haurà de signar les actes al final del partit, fent 

constar les incidències que cregui oportunes i tindrà el dret de sol·licitar una 

còpia a EsportsURV. A l’acta deixar constància de qualsevol incident, lesió o 

observació. Signat correctament pels dos delegats. 

 

12. Si es vol formalitzar una reclamació s’haurà de presentar per escrit a 

competicio@urv.cat abans de divendres següent a les 14h. 
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13. En el cas que un jugador participi en algun partit estant sancionat es donarà 

al seu equip com a perdedor del partit pel resultat de 3-0. El jugador serà 

expulsat de la competició.  

 

14. Obtenció de CRÈDITS per participar a la Lliga Universitària URV . Tots els 

estudiants URV que participen a la Lliga poden obtenir crèdits per el seu 

grau sempre que compleixin el mínim d’assistència obligatòria (80% = 12 

partits) .  

 

Normativa de regim intern de la instal·lació 

 
1. El comportament inadequat o l’incompliment de la normativa de la instal·lació 

podrà comportar sancions per part del comitè de competició. 

2. Podran accedir a la pista i als vestidors els components de cada equip i un 

entrenador. 

3. Es podrà accedir al vestidor 15 minuts abans, i s’hauran de deixar lliures 20 

minuts desprès del partit. L’accés i la sortida s’haurà de fer per la porta de 

recepció. Cal respectar els horaris d’entrada i sortida dels vestidors per garantir 

una correcta rotació dels usuaris. 

4. La zona destinada a exercicis d’escalfament són el passadís central i el 

vestíbul de planta baixa de la pista de parquet (en cap dels dos espais es podrà 

escalfar amb pilota) 

5. No s’han d’utilitzar ampolles ni altres envasos de vidre. 

6. No s’han de llençar ampolles ni altres envasos a terra. Els vestidors s’han de 

deixar nets, sense restes d’ampolles, venes i altres elements, per ajudar a 

mantenir la neteja es disposa de papereres a cada vestidor. 

7. S’ha de tenir cura quan es manipulen les dutxes, especialment les aixetes i els 

distribuïdors. Cal dutxar-se només el temps estrictament necessari. 

8. Cada equip serà responsable de l'estat en que deixi el vestidor que li ha estat 

assignat, en cas de detectar alguna anomalia a l'accedir al vestidor, cal 

comunicar-ho a recepció abans de fer-ne ús. 

 

 

 

PUNTUACIÓ: 
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1. La puntuació que s’aplicarà serà la següent: 

- partit guanyat: 3 punts. 

- partit empatat: 1 punt. 

- partit perdut: 0 punts. 
 

2. Joc net a la URV 

- Aquest curs hi haurà uns criteris de esportivitat i joc net que ajudaran a 

sumar o restar punts a la classificació general de la lliga regular. 

 +1 punt: Acabar el partit sense targetes ni observacions negatives a 

l’acta. 

 0 punts: Acabar el partit, i haver estat sancionat entre 1 i 4 targetes 

grogues. 

 -1 punt:  

 Equips sancionats amb 5 o més targetes grogues durant el partit. 

 Equips sancionats amb targetes vermelles directes per conducta 

antiesportiva greu (insults, amenaces, agressions...). 

 Conductes antiesportives greus recollides a l’acta arbitral. 
 

 CLASSIFICACIÓ: 

1. En cas d’empat de dos equips a punts, es tindran en consideració les següents 

regles, per ordre d’aplicació: 

a- El resultat del partit jugat entre ells. 

b- El de millor “gol average”  general ( gols a favor menys gols en contra). 

c- Si persisteix l’empat, el de més gols a favor. 

d- Si continua persistint, el que tingui més punts de joc net a la URV. 

e- Si, tot i així, continua l’empat, es resoldrà per sorteig. 
 

2. En cas d’empat de tres o més equips: 

a- S’estableix una nova classificació on es computen només els resultats 

obtinguts entre ells. 

b- Si persisteix l’empat, és mirarà el millor “gol average” només dels partits 

jugats entre ells. 

c- Si segueix, el millor  “gol average general” ( de tots els partits). 

d- Si persisteix, el de més gols a favor. 

e- Si continua persistint, el que tingui més punts de joc net a la URV. 

f- Si continua l’empat, es farà per sorteig. 

3. Classificació Pichichi:  

      Es premiarà al jugador que hagi marcat més gols.    
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4. Millor Porter: 

     Es premiarà al porter que hagi rebut menys gols.  
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Reglament de joc: 

Les regles del joc és fonamenten en les de la RFEF amb les modificacions 

corresponents. Els punts bàsics son: 

 
1) Inici del partit: 

 Cada equip es composa de 12 jugadors, que podran ser inscrits en l’acta 

del partit. 

 Només podran estar en el terreny de joc, com a màxim, 5 jugadors per 

equip, un d’aquest serà el porter. 

 A l’equip que presenti menys de 4 jugadors es donarà el partit per perdut. 

 
2) Canvis: 

 En el transcurs del partit, es permetrà un nombre il·limitat de substitucions, 

sense la necessitat de parar el joc, inclosa la del porter. 

 El jugador desqualificat pot ser substituït, però no podrà romandre a la 

banqueta. La infracció serà sancionada com a falta disciplinària ( targeta 

groga). 

 El canvi de posició entre el porter i un altre jugador de pista s’haurà de 

comunicar a l’àrbitre, per la seva autorització. Només es podrà realitzar 

amb el partit parat i quan la pilota no estigui en joc. 

 
3) Durada del partit: 

 La durada dels partits serà de 50 minuts, dividit en dues parts de 25 

minuts cadascuna, amb un descans de màxim 5 minuts.  

 Cada equip disposarà d’un temps mort d’1 minut durant el partit. El temps 

mort solament es pot demana quan l’equip sol·licitant estigui en possessió 

de la pilota. 

 Si un dels dos equips arriba tard (fins a 10 min.) es descomptarà el retràs 

de la durada de la primera part. 

 

4) Indumentària: 

 L’equip haurà  de disposar obligatòriament d’una equipament titular 

numerada, el cas contrari serà motiu de desqualificació sense dret a 

devolució de la quota d’inscripció.  

 En cas de coincidència de colors en les samarretes, es col·locarà el peto 

l’equip que juga com a visitant. 
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 Tot jugador que dugui qualsevol tipus de joieria a sobre jugarà sota la seva 

responsabilitat. EsportsURV recomana fervorosament no portar joieria 

durant els partits. 

 

5) Faltes/Infraccions: 

5.1. Tir lliure directe: 

Es concedirà un tir lliure directe a l'equip adversari si un jugador comet una de 

les següents sis infraccions d'una manera que els àrbitres jutgin imprudent, 

temerària o amb l'ús de força excessiva:  

 

 Donar o intentar donar una puntada a un adversari.  

 Fer la traveta o intentar fer la traveta a un contrari, ja sigui mitjançant les 

cames o ajupint-se davant o darrere d'ell.  

 Saltar sobre un adversari. 

 Carregar contra un adversari.  

 Copejar o intentar copejar a un adversari.  

 Empènyer a un adversari.  

 Subjectar a un adversari.  

 Escopir a un adversari.  

 Lliscar per a tractar de jugar la pilota quan està sent jugat o va a ser 

jugat per un adversari (entrada lliscant amb els peus). Aquesta 

disposició s'aplica al porter dintre de la seva pròpia àrea penal només 

quan posi en perill la integritat física d'un adversari.  

 Fer una entrada a un contrari per a guanyar la possessió de la pilota, 

tocant-li abans que al baló.  

 Jugar la pilota, és a dir, dur-lo, copejar-lo o llançar-lo, amb la mà o el 

braç (s'exceptua al porter dintre de la seva pròpia àrea penal). 

 

LES INFRACCIONS ESMENTADES SÓN FALTES ACUMULATIVES. 

 

5.2. Tir lliure indirecte: 

Es concedirà un tir lliure indirecte a l'equip adversari si el porter comet una de 

les següents infraccions: 

 

 Després de refusar la pilota, la torna a tocar sense que hagi estat 

jugada o tocada per un adversari.  
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 Toca o controla amb les mans la pilota que un company li ha passat 

deliberadament amb el peu.  

 Toca o controla amb les mans la pilota que un company li ha passat 

directament d'un servei de banda o còrner.  

 Toca o controla la pilota amb les mans o els peus en la seva pròpia 

meitat de la superfície de joc durant més de quatre segons.  

 

Es concedirà així mateix un tir lliure indirecte a l'equip adversari, que es 

llançarà des del lloc on es va cometre la infracció, si l'àrbitre jutja que un 

jugador:  

 Juga d'una forma perillosa.  

 Obstaculitza l'avanç d'un adversari.  

 Impedeix que el porter llanci la pilota amb les mans. 

5.3. S’aplicarà la Llei d’avantatge per donar continuïtat al joc. Aquesta falta serà 

acumulativa 

 

6) Llançament de porteria: 

 La pilota serà llançada amb les mans des de qualsevol punt de l'àrea penal pel 

porter de l'equip defensor. El porter haurà de treure en els 4 segons posteriors 

a rebre la pilota. 

 Els adversaris hauran de romandre fora de l'àrea penal fins que la pilota estigui 

en joc. 

 Si la pilota està en joc i el porter toca la pilota per segona vegada (excepte amb 

les mans) abans de que la pilota hagi estat tocada per un adversari (excepte si 

la pilota ha tocat de manera involuntària  a un jugador sel seu equip) : es 

concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari, que s’executarà desde le lloc 

on es va cometre la infracció). 

 Si la pilota està en joc i el porter toca intencionadament la pilota amb la mà 

abans de que la pilota hagi tocat a un altre jugador: si la infracció va ser fora 

del àrea penal del porter, es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari, que 

es llançarà desde el lloc on es va cometre la infracció i es sancionarà al seu 

equip amb una falta acumulable. Si la infracció va ocórrer dins de l’àrea penal 

del porter, es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari, que es llançarà 

desde la línia de l’àrea de penal, en el punt més proper al lloc on es va cometre 

la infracció  

 No es podrà anotar un gol directament d'un servei de meta. 
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7) Llançament de banda: 

 La pilota haurà de romandre immòbil sobre la línia de banda i es jugarà amb el 

peu cap a l'interior de la superfície de joc en qualsevol direcció. El jugador que 

efectua el servei de banda haurà de fer-lo en els 4 segons posteriors a rebre la 

pilota. 

 Els jugadors defensors es col·locaran a una distància mínima de 5 metres del 

punt on s'efectua el servei de banda. 

 No es podrà anotar un gol directament d'un servei de banda. 

 

8) Llançament de córner: 

 El procediment serà com el del servei de banda però es podrà marcar gol 
directament. 

 
 

9) Fora de joc: 

 No existeix el fora de joc. 

 

10)  Targetes/Sancions: 

 

 Un jugador expulsat no podrà tornar a jugar ni asseure's en el banc de 

substituts, havent d'abandonar els voltants de la superfície de joc. 

 L'equip es queda amb un jugador menys durant 2 minuts de joc real, tret si 

l'equip en superioritat marca gol abans. L'equip que rep el gol recupera a un 

jugador. 

 Si ambdós equips juguen amb 4 o 3 i es marca gol, ambdós equips mantindran 

EL MATEIX nombre de jugadors i es manté el temps per a recuperar el 

jugador. 

 3 targetes grogues implica un partit de sanció. 

 a partir del primer cicle ( 3 targetes grogues) per cada nou cicle de 3 targetes, 

suposarà 2 partits de sanció. 

 la targeta vermella directa comportarà la sanció segons la gravetat dels fets, 

però per si sola significa ja un partit de suspensió. 

 una nova targeta vermella, depenent de la gravetat de la infracció,  podrà 

significar l’expulsió de la competició. 
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EsportsURV 

Web: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/extensio-
universitaria/activitat-fisica/esport/competicions/lligues/futbol-
sala/ 

 

Correu electrònic: competicio@urv.cat 
 

Telèfon: 977558834 / 659455144 

 


