
TORNEIG FUTBOL X3 AL PÀDEL GIRONA UALA 

 

NORMES 

1ª Els equips estaran formats per un mínim de 3 jugadors i un màxim de 5, 3 titulars i 2 suplents. 

2ª No hi haurà porter en cap dels casos. 

3ª Un jugador suplent pot entrar al partit tantes vegades com vulgui sense haver d’avisar a l’àrbitre; 

sempre que en el terreny de joc no hi hagi més de 3 jugadors del mateix equip (primer surt el 

jugador i després entra el suplent). 

4ª Els partits tindran una duració de 30 minuts que es jugaran en una sola part. 

5ª Guanya l’equip que marca el major nombre de goles en finalitzar el temps reglamentari. 

6ª Per les dimensions del camp, el jugador pot recolzar-se en les parets laterals i de fons. 

 

ESPECIFICACIONS DEL JOC 

 1º Tots els partits s’iniciaran amb un bot neutral en el centre del camp i un jugador de cada equip 

intentarà arribar abans que el rival, tots dos sortiran des de la seva àrea. 

2ª Es pot fer gol des de qualsevol part del camp, inclòs directament de servei pel jugador que 

l’efectua. 

3ª La posada en joc després d’haver rebut gol es farà des de la pròpia porteria sense haver d’esperar 

que l’equip rival torni al seu propi camp.  

4ª Tots els equips inscrits hauran de tenir coneixement de la normativa, ja que els partits seran 

autoarbitrats, només en el cas de no arribar a un acord l’organització prendrà la decisió que consideri 

justa. 

5ª Si la pilota surt del camp, indistintament de per on surti la pilota, l’equip afavorit (el que no l’ha 

tirat a fora) realitzarà un servei des de la seva àrea. 



6ª En qualsevol mena de servei, els defensors hauran d’allunyar-se un mínim de 3 metres de la 

pilota. 

7ª El reglament a aplicar per les faltes és el mateix que s’utilitza en qualsevol competició federada 

de futbol 11 (planxes, mans, faltes, ...) 

8ª Qualsevol acció que vagi en contra del “fair play” així com faltes de respecte cap als companys 

o als rivals, serà penalitzada per part de l’organització com aquesta consideri. 

9ª Tocar la pilota amb la mà, sigui intencionadament o no, resultarà sempre en penal per l’equip 

afavorit. 

10ª Defensar amb els tres jugadors dins de l’àrea, es castigarà amb penal.  

11ª El penal es xutarà des de l’àrea pròpia i sense porter en la porteria rival. Tots els altres jugadors 

(dels 2  equips), hauran d’estar darrere del jugador que xuti el penal.  

12ª Si un jugador aconsegueix fer un gol amb el cap, aquest puntua doble. 

13ª Qualsevol aspecte que no estigui especificat en el reglament, serà decidit per l’organització de 

la manera que cregui més convenient. 


