
 

AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

Àrea de Joventut 

 

NORMATIVA II CAMPIONAT 3X3 DE FUTBOL 

SANTA CRISTINA D’ARO - FESTA MAJOR JOVE 2018  

Diumenge 22 de juliol a la Plaça del Mercat 

Programa: 

16:00 a 16:30h – Arribada dels equips  

16:30h – Inici del campionat 

21:00h (hora aprox.) – Fi del torneig i entrega de premis 

 

 

REGLA I.- TERRENY DE JOC. Inflable camp futbol sala 

“Kipsta”. Dimensions 17,90X10 m.  

 

 

REGLA II.- EDATS DELS I LES PARTICIPANTS. CATEGORIA INFANTIL (joves de 12 a 14 anys) i 

CATEGORIA SÈNIOR (joves de 15 a 17 anys). 

REGLA III.- MÀXIM D’EQUIPS PER CATEGORIA. CATEGORIA INFANTIL (8 equips) i CATEGORIA 

SÈNIOR (6 equips). L'admissió dels equips s'efectuarà per rigorós ordre d'inscripció. 

REGLA IV.- NOMBRE DE JUGADORS. Els partits seran jugats per dos equips compostos 

cadascun per 3 jugadors, no existeix la figura del porter i cap jugador pot tocar la pilota amb la 

mà. Cada equip pot presentar a més, 1 suplent, el qual pot entrar en el terreny de joc en 

qualsevol moment del partit, i després que el jugador a qui substitueixi hagi abandonat el 

terreny de joc. Els jugadors substituïts poden tornar a participar en el joc. No es podran 

inscriure més de 4 jugadors per equip.  

REGLA V.- DURADA. Els partits tindran una durada de 7 minuts sense descans.   

REGLA VI.- SERVEI DE CENTRE. Es realitzarà per donar inici al partit, un cop realitzat el sorteig, i 

després d'aconseguir cada gol, per reprendre el joc.  

REGLA VII.- SERVEI DE BANDA. Si la pilota surt del recinte per un dels laterals, es posarà en joc 

mitjançant un servei de banda. Es realitzarà amb els peus.  

REGLA VIII.- SERVEI DE FONS. Quan la pilota surti del terreny de joc pels fons es realitzarà un 

servei de fons. Es realitzarà amb els peus.  
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REGLA IX.- EL PENAL. El penal es llançarà des de la porteria contrària. A la 

porteria no hi haurà porter. Es castigarà amb penal quan la pilota es toqui amb 

la mà o quan la falta es produeixi dins de la línia marcada com a zona de càstig. En cas d'empat 

el partit es resoldrà mitjançant penals.  

REGLA X.- TIRS LLIURES. Tots els tirs lliures són directes, excepte les faltes que es consideren 

penal. En el moment del llançament només podrà haver un jugador contrari entre la porteria i 

la pilota. Aquest jugador haurà d'estar a una distància mínima de 4 metres.  

REGLA XI.- L'ÀRBITRE. En tots els partits hi haurà un jutge àrbitre. QUALSEVOL ASPECTE QUE 

NO RECULLIN LES PRESENTS BASES ES RESOLDRÀ A CRITERI DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ. 

REGLA XII.- MATERIAL I REFRIGERIS. Quan sigui necessari els equips jugaran amb pitralls que 

posarà l’organització. Igualment l’organització posarà a disposició dels participants aigües i 

peça de fruita. El C.E. Cristinenc donarà un refresc a cada participant.    

REGLA XIV.- PREMIS. L’organització repartirà premis als dos equips finalistes de cada 

categoria.   

 


