FASE MUNICIPAL D’ALCOI 2018/2019
JOCS ESPORTIUS

NORMARTIVA COLPBOL
REGLAMENT GENERAL
Per a participar en aquesta competició, s’haurà de formalitzar la inscripció
corresponent i atenent a el disposat en les Normes Generals de la fase municipal dels
XXXVII Jocs Esportius.
NORMES DE RÈGIM LOCAL
1. L’habilitat bàsica del Colpbol es el colpeig.
2. La pilota sols es pot jugar colpejant-la amb les mans. Braços o part superior del
cos. Ames ames els prebenjamins no podran fer més de dos colpeigs consecutius.
3. Si està permès colpejar el baló amb les dues mans.
4. Estan prohibides les següents accions:
- Fer més de dos tocs consecutius el mateix jugador.
- Tocar de forma premeditada el baló amb les parts del cos prohibides (cames i peus).
- Fer contacte amb el baló amb el puny.
- Retindre, agafar o llançar el baló.
- Espentar o agafar als adversaris.
- No respectar les distàncies durant els llançaments de saque.
5. Totes les infraccions anomenades anteriorment estaran penalitzades com a faltes.
6. L’encarregat de decidir que un toque en les cames o peus es voluntari o
involuntari es l’àrbitre, en cas de que sigui voluntari es penalitzarà amb falta. Si decideix
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que no es voluntari l’àrbitre senyalarà amb les mans que es continua el joc i cridarà
«Rebot! Continuem!»
7. Quan l’àrbitre assenyale una falta, l’equip contrari al que l’haja comés traurà des
de la banda i, des del punt més pròxim al lloc de la infracció.
8. Per a sacar el jugador tindrà que colpejar el baló.
9. L’únic jugador que pot colpejar el baló amb els peus es el porter, sempre i quan ho
faça dintre de l'àrea de meta de 6 metres de futbet.
10. Tipus de saques:
●

De falta: Es realitza sempre des de la línia de banda.

●

Fora per la línia de banda: es saca des de el punt on va eixir el baló.

●

Córner: Quan el porter o algun jugador de l’equip defensor es l’últim en tocar

el baló abans de que aquest sortira per la línia de fons. El baló es posarà en joc mitjançant
un saque des del cantó on s’unixen la línia de fons i la de banda.
●

Saque de porta: Quan el baló surt per la línia de fons i l’últim en tocar-lo ha

sigut un jugador atacant. Es torna al joc amb un saque des de l’interior de la línia de 6
metres (l’àrea de futbet) en la qual tan sols poden estar el jugador encarregat de traure i el
porter.
●

Saque de centro: després de gol.

●

Saque de l’àrbitre: al començar el partit i al començament de cada part.

●

En tots els saques es te que colpejar el baló i no poden haver jugadors a

menys de 3 metres.
11. No hi ha penals. Les faltes dintre de l’àrea, s’executen igual que les altres.
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12. El camp de joc serà en la pista de futbol-sala.
13. S’utilitzaran les porteries de handbol però es col·locarà una cinta a una altura de
1,5 metres per a adaptar-la a les característiques físiques dels participants.
14. Número de jugadors: L’equip estarà compost per 12 jugadors com a màxim, al
terreny de joc hi haurà 7 jugadores (6 i el porter).
15. Cada jugador tendrà que estar al terreny de joc com a mínim la meitat del partit
però no es necessari que siga de forma continuada.
16. Les substitucions son il·limitades i es poden fer en qualsevol moment del joc.
17. La durada del partit es de 46 minuts i està dividit en tres períodes de 12 minuts
cadascun. Entre períodes hi ha 5 minuts de descans.

COMITÈ DE COMPETICIÓ

