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La normativa de referència de la competició seran les “Regles del Joc del Futbol 
Platja” emesa per la FIFA l’any 2008, que es mantenen vigents fins a l’actualitat. 

 
La competició de Futbol Platja del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona per a la 
temporada 2013-14 es regirà per aquesta normativa amb les següents modificacions: 
 
REGLA 1. MESURES DEL CAMP I SENYALITZACIÓ 
 

- Les mesures del terreny de joc seran aproximadament de 30m. X 20 m. 
- Les àrees de penal seran de 7,5 m (i no pas de 9m.). 
- La senyalització de diferents zones del terreny de joc es realitzarà amb cons. 
- Les porteries tindran unes dimensions de 3m x 1,8m. 

 
REGLA 3. SUBSTITUCIONS  
 

- Les substitucions de tots els jugadors es podran realitzar en qualsevol moment 

del partit, independentment de si la pilota està en joc o no. 
 
REGLA 5. DIRECCIÓ DEL PARTIT 
 

- Els partits seran dirigits i tutoritzats per un únic Tutor de Joc. 
 

REGLA 7. DURACIÓ DELS PARTITS 
 

- Els partits tindran una durada de dues parts de 10 minuts cada una. 
- Hi haurà un període de descans entre parts de 2 minuts. 
- No s’aturarà el temps de joc sota cap circumstància. 
-  En cas d’empat no es realitzarà temps suplementari, es procedirà al 

llançament de penals, regulat per la regla 18. 

 
 



 

 

   

 

REGLA 12. LLANÇAMENT DE TIRS LLIURES 
 

- Totes les faltes les ha de xutar el jugador que rep la falta. 
- Tots els serveis de banda es realitzaran amb la mà.  

 
REGLA 14. SERVEI DE BANDA 
 

- Tots els serveis de banda es realitzaran amb la mà.  
 

REGLA 15. EL PORTER 
 

- El servei de porteria es realitzarà amb la mà des de qualsevol punt de l’àrea 
de porter. 

- Pel que fa a la cessió, el porter podrà jugar la pilota amb les mans una sola 
vegada quan li passi la pilota un company (sigui amb la part del cos que sigui) 
però no podrà tornar a fer-ho fins que la pilota no l’hagi tocada un contrari. 

- En el cas de servei de porteria, no podrà tornar a tocar la pilota fins que la 
toqui un contrari. 

- El porter podrà intervenir amb els peus tantes vegades com vulgui. 
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