
        

 

 Temporada 2022-23  

NORMATIVA TÈCNICA FUTBOL BENJAMÍ 
  

 
 

 Pilota  Diàmetre de 59 a 62 cm 

 Durada 4 x 10’ 

 Jugadors/-es • Equip de 7 o + jugadors/-es: 5 + Porter/-a 

• Equip de –7 jugadors/-es: 4 + Porter/-a 
 Substitucions • De manera continua, tenint en compte que, és obligatori que 

tots/-es juguin un mínim d’un quart.  

• Es faran per la zona entre la banqueta i la taula. 

• El jugador/-a sortirà al terreny de joc quan el jugador/-a 

substituït hagi sortit del camp. En cas de no fer les 

substittucions correctament, el tutor/-a podrà negar el canvi 

fins a la propera jugada. 
 Temps Mort No hi ha. 

 Puntuació i Classificació  No hi ha.  

 Porter/-a • SERVEI DE PORTERIA AMB LA MÀ. 
En cas contrari, se l’advertirà i repetirà el servei de porteria. Si es 

dóna de manera reiterada, serà banda per equip contrari 
• PODRÀ JUGAR-LA amb el PEU, quan la pilota vingui de 

qualsevol jugador/-a. 
 Cessió al Porter/-a NO HI HA. El porter/-a podrà rebre la pilota dels seus companys/-

es, jugant-la amb el peu o agafant-la amb la mà. En aquest últim cas, 

com ja s’ha esmentat a l’apartat anterior, el porter/-a haurà de fer 
el servei amb la mà. 

 Limitació del Mig Camp No hi ha per ser camp gran.  

 Servei de Corner • Amb el peu. 

• Hi ha gol directe. 

• En un servei mal realitzat, no es sancionarà, el jugador/-a 

tornarà a sacar. 
 Servei de Banda • Amb el peu, del punt on hagi sortit la pilota 

• No hi ha gol directe. Només es considerarà gol, en cas que 

entri després que la toqui qualsevol jugador del camp. 

• En un servei mal realitzat, no es sancionarà, el jugador/-a 

tornarà a sacar. 
 Servei de Falta Totes les faltes són directes 

 Distància El tutor/-a de joc marcarà distància quan vegi que l’equip que  

defensa dificulta el servei intencionadament. Per contra, l’equip que 

efectua el servei serà el responsable de demanar-la (5 passes) 
 4 segons Es comptaran en tots els serveis (banda, corner, porteria).  

No existiran quan el porter/-a la jugui la pilota amb el peu. 
 Bot Neutral • Xoc entre jugadors/-es. 

• Quan la pilota està en joc i s’atura el partit per lesió. 

• Causes alienes al joc. 
En cas de pluja, la trobada quedarà suspesa. 


