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REGLAMENTACIÓ FUTBOL 4 (ESCOLETA)                                                    Temporada: 22/23 

 
 
 
CATEGORIES: 17-18  
 
 
REGLAMENTACIÓ: 
 
1- TERRENY DE JOC: dimensions de 26 x 15 

2- ÀREA DE PENAL: es marcarà paral·lela a la línia de meta, a 6 m de distància. En aquesta zona el porter 

pot tocar la pilota amb les mans. 

3- PORTERIES: dimensions 2.4 x1,80 m. 

4- PILOTA: Nº 3 (caldrà que cada equip per realitzar l’escalfament porti les seves) 

5- NOMBRE DE JUGADORS: el partit es jugarà amb 3 jugadors + 1 porter. Cada equip podrà inscriure els 

jugadors que vulgui fins a un màxim de 12 fitxes a l’acta. Cada jugador haurà de jugar una part 

completa com a mínim durant les tres primeres parts. 

6- PORTER: Un jugador podrà jugar un màxim de dues parts. 

7- PARTS: 4 de 10 minuts. Descans de 5 minuts entre la segona i la tercera part. TEMPS MORTS: Es 

podran demanar 2 temps morts de 1 minut, cada equip. 

8- CANVIS: s’han de realitzar abans de l’inici de cada part i només es podran realitzar en cas de lesió. En 

la quarta part es podran realitzar els canvis que es vulguin (la pilota haurà d’haver sortit del terreny de 

joc). 

9- CÒRNERS: es trauran amb les mans. 

10- SACADA DE BANDA: sempre que la pilota surti del terreny de joc, es traurà mitjançant sacada de 

banda. 

11- SERVEI DE META: el porter el podrà realitzar amb la mà o el peu, però sense traspassar la línia de mig 

camp. En cas que la traspassi l’equip contrari traurà de banda de mig camp. 

12- EQUIPACIÓ: en cas que l’equip no en tingui o de confidència de colors , hi hauran petos. 

13- ENTRENADOR/DELEGAT: tots els equips hauran d’anar acompanyats d’entrenador o delegat. 

14- HORARI: Els equips hauran de presentar-se com a mínim 15 minuts abans de l’hora de joc. 

15- FITXES: A cada partir caldrà presentar la fitxa de cada jugador. 
 
 
IMPORTANT: 
 

 Si un equip no pot presentar-se a jugar el dissabte caldrà comunicar-ho abans del dimecres a les 20 

hores (només s’acceptarà per causes justificades. En cas contrari serà no presentació). 

 Tot i que es portarà un control dels gols de cada part, no hi haurà classificació.  

 Els equips hauran de presentar-se, com a mínim, 15 minuts abans de l’inici. 

 A baix a la pista, només hi podrà haver-hi el delegat i l’entrenador com a màxim.  

 A l’entrada de la instal·lació caldrà preguntar al conserge el vestidor que tenen assignat. 

 Els crits i les gesticulacions excessives per part d’entrenadors i delegats podran ser causa d’expulsió de 

l’equip. 

 Cal tenir present que a l’igual que els nens, els tutors de joc dels partits també estant en període de 

formació. 

 


