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Títol 1.- CAMPIONATS DE FUTBOL 7 DE LA FUNDACIÓ PRIVADA U. R. LARU
Art. 1.- Els campionats de futbol 7, en endavant campionats de F7, estan organitzats per la
Fundació U. R. Laru en endavant la Fundació.
Art. 2.- La normativa aquí especificada fa referència a la normativa general que regula la totalitat
dels campionats de F7 organitzats per la Fundació.
Art. 3.- Aquesta normativa regula els drets, deures i responsabilitats de tots els equips
participants, sense perjudici del reglament de règim intern de la Fundació ni dels reglaments
específics de cadascun dels campionats i competicions de F7 organitzats per la Fundació.
Títol 2.- DEURES DE LA FUNDACIÓ I COMITÈ DE COMPETICIÓ
Art. 1.- La Fundació juntament amb el comitè de competició es comprometen a vetllar pel
compliment de les normes vigents de cada campionat per part dels equips i a sancionar tal i com
ho indica aquest reglament als equips o participants infractors.
Art. 2.- La gestió dels campionats correrà a càrrec del comitè de competició designat per a tal
efecte per la Fundació.
Art. 3.- Les responsabilitats del comitè de competició entre d’altres son:
a) Configurar els grups segons criteri propi i històric de participació;
b) Fixar el calendari i les hores d’inici dels partits de cada campionat;
c) Informar, mitjançant la publicació en la pàgina web, de les dates i horaris dels partits, així
com dels resultats d’aquests;
d) Nomenar els àrbitres de cada campionat;
e) Escollir la pilota amb la qual es jugarà cada campionat;
f) Decidir en els casos que els equips no aportin la documentació necessària per a participar;
g) Decidir sobre el canvi del calendari de partits en casos excepcionals;
h) Decidir i aplicar les sancions pertinents per l’incompliment del reglament o normativa de
cada campionat.
i) Estudiar i dictaminar resolució sobre les incidències que es reflecteixin a les actes dels
partits, sobre les reclamacions presentades pels equips, sobre els incidents que es
produeixin amb ocasió o conseqüència dels partits de futbol o, sobre qualsevol altre aspecte
relatiu a la competició.
Art. 4.- El comitè de competició establirà per a cada campionat el sistema de competició, les
categories, nombre d’equips participants i les jornades a disputar segons el seu criteri, podent
canviar-les sempre que ho consideri oportú.
Art. 5.- El Comitè de Competició es faculta per decidir els casos que per la seva dubtosa
interpretació no puguin ésser jutjats per l’articulat exposat en aquesta normativa.
Art. 6.- El comitè de competició podrà actuar d’ofici en tot moment i sense requisit de terminis.
Art. 7.- Les decisions finals del comitè de competició seran definitives, vinculants i inapel·lables.
Títol 3.- DEURES DELS EQUIPS PARTICIPANTS
Art. 1.- Els equips participants de cada campionat accepten:
a) Participar en totes les reunions que realitzi el comitè de competició;
b) Respectar els principis de joc net i la normativa pròpia del campionat;
c) Jugar tots els partits sense excepció fins a la seva eliminació o finalització del campionat;
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d) Complir amb totes les decisions relatives al campionat adoptades pel comitè de competició i
per la Fundació;
Art. 2.- El no compliment dels deures podrà suposar l’expulsió del campionat sense cap
rescabalament per part de la Fundació i, la impossibilitat de poder participar definitivament en cap
campionat si hi hagués reincidència o així ho considerés la Fundació.
Títol 4.- INSCRIPCIÓ DELS EQUIPS
Art. 1.- Només es permetrà la participació de jugadors que a la data de l’inici del campionat
seguin majors de 16 anys.
Art. 2.- Per poder participar a cadascun dels campionats s’hauran d’haver abonat la totalitat dels
drets d’inscripció abans del començament de la competició, o dins de les dates que estableixi
l’organització, a les oficines del centre i dins de l’horari d’obertura o, per mitjà de transferència
bancària al número de compte facilitat per l’organització.
Art. 3.- Tots els equips hauran de tramitar la totalitat de les fitxes d’equip i de cadascun dels seus
jugadors tal i com estableixi l’organització de cadascun dels campionats abans de l’inici d’aquests,
cap jugador podrà participar sense tenir complerta la fitxa de jugador i/o equip.
Art. 4.- No es podrà realitzar cap inscripció d’un jugador sense la seva l’autorització expressa.
Art. 5.- La fundació no es fa responsable dels possibles danys físics que es puguin ocasionar en
el transcurs del joc, és així que tots els jugadors es hauran de tenir cobertura amb la seva
assegurança personal, be sigui mútua o seguretat social.
Art. 6.- De conformitat amb la llei Orgànica 15/99, de 13 de Desembre de Protecció de dades de
Caràcter Personal (LOPD), les dades facilitades en la inscripció dels equips s'incorporaran a un
fitxer automatitzat del que serà responsable la Fundació Privada U. R. Laru (Riera de Can Gener
s/n, apartat de correus 216 de Mataró). Tanmateix s'autoritza a la Fundació Privada U. R. Laru per
a que les dades es facin públiques al portal web que gestiona les competicions de futbol
(www.urlaru.cat), i siguin utilitzades amb fins comercials per oferir-ne productes, serveis i
promocions de la Fundació Privada U. R. Laru. Qualsevol equip i/o jugador té la possibilitat
d'exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, de cada un d'ells independentment, en
els termes establerts a la legislació vigent en la Fundació Privada U. R. Laru . (Riera de Can
Gener s/n, apartat de correus 216 de Mataró)
Art. 7.- Per poder participar a qualsevol dels campionats organitzats per la fundació no s’haurà
d’haver incorregut en cap acte anti-disciplinari que hagi comportat l’expulsió definitiva dels
campionats organitzats per la Fundació.
Títol 5.- JUGADORS
Art. 1.- Cada equip haurà d’inscriure com a mínim 10 jugadors a la Competició.
Art. 2.- Per poder participar als campionats de F7 organitzats per la Fundació com a jugador,
s’haurà d’estar inscrit i tenir la fitxa de jugador degudament complimentada i al corrent de
pagament.
Art. 3.- Per poder participar als campionats de F7 organitzats per la Fundació com a jugador,
s’haurà de tenir accés a la Seguretat Social o mútua privada particular.
Art. 4.- Tots els jugadors, sense excepció, hauran de llegir el reglament general i específic de
cada competició (la no lectura no exclou la responsabilitat ni el compliment d’aquest), acceptar-lo i
complir-lo escrupolosament. El no compliment de les normatives podrà suposar les sancions
establertes en aquest reglament o dictaminades pel comitè de competició i/o, l’expulsió del
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campionat sense cap rescabalament per part de la Fundació i, la impossibilitat de poder participar
definitivament en cap campionat si hi hagués reincidència o així ho considerés la Fundació
Art. 5.- Tots els jugadors, sense excepció, es comprometen a complir amb la màxima puntualitat
estant, totalment preparat al camp, 5 minuts abans de l’inici d’aquest (el temps de retard serà en
perjudici de la durada del partit i pot comportar sanció a l’equip infractor pel comitè de competició),
els horaris dels partits del campionat preestablerts per l’organització, que restaran publicats a la
pàgina web (www.urlaru.cat).
Art. 6.- Un jugador no podrà jugar per més d’un equip en el mateix grup de la mateixa
competició.
Art. 7.- En cada partit el delegat de camp i/o l’àrbitre tindrà potestat per a la revisió aleatòria de
fitxes de cadascun dels jugadors, tenint aquest que identificar-se amb el DNI o qualsevol
document oficial que acrediti la seva identificació si així ho requerissin.
Art. 8.- El jugador que no pugui o es negui a identificar-se no podrà disputar el partit.
Art. 9.- En cas que un equip jugui amb un jugador sense fitxa i/o sancionat, perdrà el partit, per
un resultat mínim de 5 a 0, se’l sancionarà amb la pèrdua de 3 punts i, podrà ser expulsat del
campionat si el comitè de competició ho considera oportú.
Títol 6.- RECLAMACIONS O IMPUGNACIONS
Art. 1.- Tots els equips tenen dret a presentar reclamacions o impugnacions sobre fets o
actuacions que es produeixin en la competició. Les reclamacions es podran realitzar fins 48 hores
després d’haver succeït el fet (passat aquets període de temps el comitè de competició no
admetrà cap reclamació). Les reclamacions les haurà de fer el delegat de l’equip incloent el DNI,
la signatura i el nom de l’equip, per escrit a les oficines de la Fundació i, hauran d’anar signades
per la majoria dels jugadors de l’equip.
Art. 2.- Tots els equips tenen dret a reclamar per una suposada alineació indeguda, tant al
descans com al final del partit (Indicant-ho en l’acte del mateix).
Títol 7.- ANULACIÓ I/O CANCEL·LACIÓ DE PARTITS, ABSÈNCIA I/O

ABANDONAMENT D’EQUIPS
Art. 1.- En el supòsit que un equip es negués a jugar, no es presentés o abandonés el terreny de
joc sense el consentiment de l’àrbitre durant un partit o, fos responsable de l’anul·lació d’aquest. El
comitè de competició donaria el partit per perdut tal i com s’indica al Títol 7.-Art. 9.- d’aquest
reglament, i sancionaria a aquest amb la pèrdua de 2 punts en els campionats que estigui duent a
terme a la Fundació.
Art. 2.- Tots els partits s’hauran de jugar dins de les dates i horaris preestablerts per la
competició.
Art. 3.- Els equips participants no podran demanar l’ajornament o canvi de dates de cap dels
partits a excepció dels casos de força major (malaltia o lesió dels jugadors amb un justificant
mèdic que indiqui la possibilitat de jugar al futbol, la malaltia greu o mort d’un familiar directe,
viatge laboral amb un justificant de l’empresa, etc.) que impedeixi la presentació de 6 dels seus
jugadors al partit. En el cas que es donin els supòsits per ajornar un partit, l’equip que ho sol·licita
ho haurà de demanar per escrit directament a la recepció del centre adjuntant la documentació
necessària i, en un termini mínim de 72 hores abans de l’inici de l’encontre. En un termini màxim
de 24 h. el comitè de competició decidirà la conveniència de l’ajornament i comunicarà la resolució
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als equips implicats. En el supòsit que la resolució fos positiva l’equip que sol·liciti el canvi hauria
d’abonar les despeses originades per la suspensió d’aquest estimades en 71,5 € abans de l’inici
del partit (si no s’abonessin les quantitats estipulades per l’aplaçament del partit, es procediria a la
no realització d’aquest i a l’aplicació de la norma especificada al Títol 7.-Art. 1.- d’aquest
reglament). Si la resolució fos negativa i l’equip no es presentés informant d’aquest fet, el comitè
de competició donaria el partit per perdut, sancionaria a aquest amb la pèrdua d’ 1 punt en els
campionats que estigui duent a terme a la Fundació.
Art. 4.- En cas que per força major hi hagués alguna dificultat o impossibilitat per a disputar un
partit en les dates i/o horaris preestablerts, quedarà exclusivament a criteri del comitè de
competició juntament amb la Fundació, introduir modificacions (no s’acceptaran canvis per acord
dels equips participants a la Competició).
Art. 5.- El comitè de competició tindrà potestat exclusiva juntament amb els òrgans de govern de
la Fundació per anular i/o canviar dates i horaris de partits sempre ho consideri oportú o necessari.
Art. 6.- En cas de pluja cal que els equips es presentin per disputar el partit, a excepció que el
comitè de competició no dictamina el contrari i informi als delegats dels equips. Serà l’àrbitre,
juntament amb el comitè de competició qui decidirà si es pot jugar o no el partit.
Art. 7.- Només l’àrbitre, i en últim cas el comitè de competició podrà suspendre un partit, abans o
durant el transcurs del mateix, per nul·les condicions del terreny de joc, inclemències del temps o
qualsevol altre causa justificada.
Art. 8.- Si un partit fos suspès per l’àrbitre i/o delegat de camp per causes alienes als equips un
cop iniciat aquest, el mateix s’haurà de continuar en primera instància, dins de la mateixa setmana
de la suspensió i de no ser possible, en altre data concretada pel comitè de competició,
completant els minuts que faltin per jugar amb el resultat del moment de la suspensió i segons el
que determini el comitè de competició.
Art. 9.- En el supòsit que un partit no es disputi per la incompareixença d’un equip o per falta de
jugadors tal i com s’indica als postulats Títol 7.-Art. 1.-Art. 3.- i Títol 12.-Títol 1.-Art. 3.- del present
reglament, l’equip que no es presenta perdrà el partit per 5 a 0, però si el resultat d’aquest partit
fos determinant per alguna de les classificacions amb trofeu, el comitè de competició decidirà el
resultat més just per a totes les parts implicades.
Títol 8.- ARBITRATGES
Art. 1.- Les seves competències, en el exercici de les seves funcions començaran en el moment
de entrar a les instal·lacions i acabaran al marxar de les mateixes.
Art. 2.- Les decisions de l’àrbitre sobre els fets relacionats amb el joc i la seva normativa son
definitives e inapelables.
Art. 3.- Aplicarà els reglaments de F7 de la Fundació Esportiva Laru, els de la Federació
Espanyola de Futbol i, els de la Associació Nacional de futbol 7.
Art. 4.- En cada partit redactarà un acte a on constaran totes les incidències, el càpita o delegat
de l’equip haurà de signar-la al finalitzar el partit. L’àrbitre pot redactar un annex complementari en
cas d’algun incident.
Títol 9.- DISCIPLINA I FAIR PLAY
Art. 1.- El comitè de competició, juntament amb la Fundació vetllaran pel respecte a les normes i
el Fair Play de tots els equips i jugadors i, aplicaran les sancions que estimi oportunes per
aconseguir-ho.
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Art. 2.- En cas d’actes d’indisciplina greus per part d’equips i/o jugadors participants podrà
suposar l’expulsió del/ls campionats sense cap rescabalament per part de la Fundació i, la
impossibilitat de poder participar definitivament en cap campionat si hi hagués reincidència o així
ho considerés la Fundació.
Art. 3.- La fundació té l’obligació de denunciar a les autoritats pertinents qualsevol acte delictiu
que es cometi a les seves instal·lacions.
Art. 4.- En cas de produir-se l’expulsió o sanció d’un equip o jugador per un acte que el comitè de
competició o la Fundació consideri greu, com: actes violents envers l’entitat o el seu personal, els
contraris, etc. Podrà suposar sanció als altres campionats que es duguin a terme a la Fundació.
Títol 10.- SANCIONS/INFRACCIONS
Art. 1.- Totes les sancions emeses per el comitè de competició s’hauran de complir, en cas de
jugar tenint una sanció per complir, podrà suposar l’expulsió del campionat del jugador o equip
implicat sense cap rescabalament per a la Fundació.
Art. 2.- El públic d’un equip, es part del mateix equip, per aquet motiu el comitè de competició
podrà fer responsables als equips, dels actes d’indisciplina de les persones que els vinguin a
veure com a públic.
Art. 3.- Sancions per l’amonestació amb una targeta blava:
a) S’amonestarà amb targeta blava a tot jugador que, a criteri de l’àrbitre i degut a la seva
conducta, necessiti abandonar el terreny de joc per evitar incidents majors. El jugador
sancionat podrà ser substituït per un altre jugador i no podrà tornar al terreny de joc mentre
duri el partit.
Art. 4.- Sancions per l’amonestació amb una targeta groga:
a) L’acumulació de Targetes grogues comportarà la sanció de diferents partits seguint el
següent criteri:
(1) 1er. Cicle: 5 targetes grogues =1 partit de suspensió
(2) 2on cicle: 4 targetes grogues = 1 partit de suspensió
(3) 3er. Cicle: 3 targetes grogues = 1 partit de suspensió
(4) Resta de cicles: 2 targetes grogues = 1 partit de suspensió
b) A un jugador se li comptabilitzaran dues targetes grogues acumulatives quan se li amonesti
amb una targeta blava.
c) A un jugador se li comptabilitzaran dues targetes grogues acumulatives quan se li amonesti
amb una targeta vermella que no li comporti cap partit de suspensió.
d) Les targetes grogues no es consideraran pel campionat següent.
Art. 5.- Sancions per l’amonestació amb una targeta vermella:
a) Suposarà una sanció amb un partit, quan s’amonesti amb targeta vermella en els següents
supòsits:
(1) Per abandonar el partit sense prèvia autorització de l’àrbitre o delegat de camp a
excepció de lesions;
(2) Quan intervenint en una jugada del joc ho faci amb risc evident o perillositat per
l’adversari;
(3) Quan formuli qualsevol observació o protesta a l’àrbitre reiteradament no essent el
capità, encara que aquesta es faci correctament;
(4) Qualsevol desconsideració cap un altre jugador, delegat, entrenadors o espectadors;
(5) Per una desconsideració a l’àrbitre.
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b) Suposarà una sanció de dos a tres partits, quan s’amonesti amb targeta vermella en els
següents supòsits:
(1) Quan en la disputa d’una pilota utilitzi intencionadament mitjans violents;
(2) Quan insulti, amenaci o provoqui a un altre jugador amb paraules o amb les mans, o
indueixi a fer mal a un tercer;
(3) Per ofendre, menysprear o insultar a l’àrbitre, delegat de camp, públic o qualsevol
persona relacionada amb l’organització.
c) Suposarà una sanció de quatre a nou partits, quan s’amonesti amb targeta vermella en els
següents supòsits:
(1) Per agredir i/o lesionar a un altre jugador, causant-li un mal tan greu que li impedeixi
seguir en el terreny de joc fins al final del partit, sense disputar la pilota. Si l’agressió
fos mútua o col·lectiva, seran agressors tots els que hi intervinguin;
(2) Repel·lir l’agressió de un contrari, amb la mateixa contundència;
(3) Per una temptativa d’agressió, amenaces, empentes a l’àrbitre, delgat o a qualsevol
altre membre de l’organització;
d) Suposarà una sanció de deu partits o més, quan s’amonesti amb targeta vermella en els
següents supòsits:
(1) Per agressions o lesions fetes voluntàriament a l’àrbitre, delegats, jugadors o a
qualsevol altre persona de l’organització.
Art. 6.- L’agressió col·lectiva ó l’intent, a àrbitres, delegats o equip contrari podrà ser motiu
d’expulsió de l’equip agressor amb la pèrdua dels drets de la competició.
Art. 7.- S’aplicarà agreujament de les sancions, amb la revisió a l’alça d’aquestes, en els
següents supòsits:
a) La reiteració en la mateixa temporada.
b) La reincidència del mateix fet.
c) L’habitualitat.
d) Per criteri del comitè de competició en pro del campionat o persones relacionades amb ell.
Art. 8.- Les sancions amb partits, s’hauran de complir just al següent partit que disputi l’equip un
cop aplicada i publicada la sanció i, de forma consecutiva fins a la finalització d’aquesta. Només
en cas que el jugador recorri la sanció, dins dels termes establerts en aquest reglament, i el comitè
de competició no hagi dictaminat la resolució podrà disputar el partit, entenent que queda
sancionat cautelarment fins a la resolució de la reclamació.
Art. 9.- Les Sancions son acumulatives pels següents campionats o temporades.
Art. 10.- Independentment de les sancions del comitè de competició, els Patrons de la Fundació
Privada U. R. Laru, poden en tot moment intervenir si la infracció comesa vulnera de manera greu
o molt greu els comportaments vers les persones o les instal·lacions del complex esportiu.
Art. 11.- En cas que el partit es suspengués per causes alienes a l’organització com per
exemple: insubordinació col·lectiva a l’àrbitre, agressió física o verbal a aquest, entre els equip,
públic..., serà el comitè de competició el que decidirà si el partit s`ha de donar per finalitzat, s’ha
de jugar sencer o s’ha de continuar en el minut en que es va suspendre. En cas de torna a jugar
aquest partit l’equip o equips infractors es faran càrrec de les despeses d’aquest valorades en
71,5 € en cas contrari, el comitè de competició decidirà el resultat final i les sancions a aplicar
sense tindre dret a cap apel·lació l’equip o equips infractors.
Art. 12.- Si es produeixen desperfectes a les instal·lacions per part d’algun component de l’equip,
si aquet no ha estat identificat, l’equip haurà d’abonar els costos de la reparació o canvi. En cas de
no fer-ho l’equip podrà ser expulsat del campionat o sancionat en punts a la classificació.
Fundació Privada U. R. Laru
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Art. 13.- En el moment de jugar-se un partit aplaçat:
a) No ho podran fer els jugadors sancionats durant la part del partit ja jugat
b) No podran jugar els jugadors que en la primera data del partit estiguessin sancionats,
encara que quan aquest partit es jugui la sanció ja hagi estar complerta.
c) Podran jugar aquells jugadors que hagin estat sancionats en data posterior a la del primer
partit, a excepció que el comitè de competició o la Fundació considerin que el motiu de la
sanció ha d’impedir la disputa d’aquest.
Títol 11.- UNIFORMITAT DELS EQUIPS
Art. 1.- L’equipament bàsic d’un jugador ha de comprendre les següents peces:
a) Una samarreta amb mànigues
b) Pantalons curts (per a porters pantalons curts o llargs. No s’admeten pantalons no esportius
o banyadors).
c) Mitges
d) Calçat adequat al terreny de joc i per a la pràctica del futbol (no es permetrà calçat amb tacs
d’alumini o qualsevol altre que pugui fer mal bé la gespa, calçat amb sola plana o calçat no
esportiu).
Art. 2.- Els jugadors no faran servir cap equipament ni portaran cap objecte que sigui perillós per
a ells mateixos o per als altres jugadors (incloses qualsevol tipus de joies).
Art. 3.- Cada equip haurà d’anar correctament uniformat amb l’equipament bàsic i, mantenint,
tots els jugadors de l’equip, els mateixos colors de cada peça, a excepció del calçat que podrà ser
de diferent color entre jugadors. El porter haurà de portar diferent color en les peces de l’equipació
que la resta de jugadors, a excepció del calçat, per a poder ser diferenciat per l’àrbitre.
Art. 4.- Tots els jugadors sense excepció hauran de portar el dorsal en la part del darrera de la
samarreta i, en lloc visible. Aquest haurà de coincidir amb el reflectit a l’acte i, amb el de la fitxa
d’equip/jugador; en cas de no ser així el dia del partit, l’àrbitre o delegat de camp pot impedir que
el jugador infractor disputi el partit.
Art. 5.- Cada jugador portarà el mateix dorsal a la samarreta durant tot el campionat. A partir de
la tercera jornada de la competició, aquesta inclosa, l’àrbitre o delegat de camp podrà no permetre
l’entrada de cap jugador al camp que no estigui correctament uniformat.
Art. 6.- Els equips que a partir de la tercera jornada de competició incompleixi’n la normativa de
l’equipament, podran ser sancionats a criteri del comitè de competició de la següent manera:
a) 1r partit
es descomptaran 2 punts a la classificació.
b) 2n partit
es comptarà com a incompareixença.
c) 3r partit
podran ser expulsats del campionat.
Art. 7.- En el supòsit que els dos equips que s’enfronten en un partit coincideixin en els colors de
l’equipació, i per aquest motiu es pugui causar confusió per al bon desenvolupament del partit,
l’equip que haurà de canviar la mateixa sempre serà l’equip que al calendari del campionat surti
com a visitant.
Art. 8.- En els casos en els quals existeixi coincidència en els colors d’equipacions entre dos
equips que s’enfrontin en un partit, l’organització proveirà a l’equip visitant de pitralls per a la
diferenciació amb l’altre equip.
Art. 9.- El capità de l’equip haurà de portar un braçalet o distintiu.
Títol 12.- NORMATIVA GENERAL DE JOC
Fundació Privada U. R. Laru
Riera de Can Gener, s/n. ▪ Tel./Fax 937 90 52 00. ▪ Apartat C. 216 Mataró
www.urlaru.com ▪ Correu electrònic: info@urlaru.com
Pàgina 9 de 11

U. R. LARU
C

O

M

P

L

E

X

E

S

P

O

R

T

I

U.

Reglament general competicions F7
Fundació U. R. Laru

Art. 1.- Els partits tindran una durada de 25 minuts cada part, a temps corregut i sense
descompte, a excepció que l’àrbitre ho consideri oportú per pèrdues deliberades de temps o algun
problema tècnic. El descans entre ambdues parts serà de com a màxim 5 minuts.
Art. 2.- La substitució de jugadors és il·limitada, tenint-se que fer per la línia central que divideix
el terreny de joc en dues parts i en qualsevol moment del partit. El jugador substitut no ha d’entrar
al terreny de joc fins la sortida del jugador substituït.
Art. 3.- No existeix la regle del fora de joc.
Art. 4.- Totes les faltes son directes
Art. 5.- No es pot demorar més de set segons el posar la pilota en joc (inclòs el porter). En cas
d’infracció, serà servei de banda per a l’equip contrari a l’alçada del camp a on s’hagi produït la
infracció.
Art. 6.- Les faltes dins de l’àrea considerades com a joc perillós i no pena màxima, es xutaran
des de la línia de l’àrea perpendicular al punt des de on s’ha produït la infracció.
Art. 7.- El servei de falta és lliure, no fa falta la senyal de l’àrbitre, sempre i quan la pilota estigui
parada i en el lloc exacte a on s’ha produït la infracció; a excepció de l’apreciació de l’àrbitre o que
es demani distància de tanca.
Art. 8.- La distància de la tanca en les faltes es situarà a 6 metres des del punt a on es realitza el
xut.
Art. 9.- La distància de la tanca serà demanada per l’equip que xuta la falta, mai pel porter o cap
jugador de l’equip infractor.
Art. 10.- El temps de durada d’un partit començarà a comptar a partir de l’hora assenyalada al
calendari del campionat.
Art. 11.- El porter no podrà rebre la pilota d’un company i agafar-la amb les mans, ni en cessió
de joc, ni en cessió de banda, si és així, es considerarà cessió al porter i es reprendrà el joc amb
un xut de falta sobre la línea de l’àrea perpendicular al punt des de on el porter hagi tocat la pilota
amb les mans.
Art. 12.- Serà vàlid marcar un gol directament en el servei de centre del camp tant a l’inici del
partit com després de rebre un gol.
Art. 13.- Des del servei de porteria serà vàlid marcar un gol, però exclusivament contra l’equip
rival.
Art. 14.- En cas de realitzar un servei de banda incorrectament (tal i com marca el reglament de
la Federació Espanyola de Futbol), la pilota passarà a l’equip contrari que reprendrà el joc amb un
servei de banda des del mateix punt en el qual s’ha comès la infracció.
Art. 15.- No serà vàlid marcar gol directament des d’un servei de banda.
Art. 16.- El porter podrà passar del mig del camp quan realitzi un llançament o passada amb la
mà.

Títol 13.- DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1.- Tots els equips es fan responsables dels possibles danys o desperfectes que puguin
ocasionar a les instal·lacions. Els responsables de la instal·lació podran identificar i demanar el
DNI del responsable o responsables dels danys ocasionats.
Art. 2.- Queda totalment prohibit fumar, mastegar xiclet o menjar dintre del terreny de joc per part
del jugadors, entrenadors, delegats o acompanyants dels equips.
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Art. 3.- Per a poder començar un partit, cadascun del equips haurà de presentar en el camp com
a mínim 5 jugadors.
L’equip amb numero inferior a 5 jugadors, a l’iniciar-se la segona part, perdrà el partit tal i com
indica el Títol 7.-Art. 9.- d’aquest reglament i, se li aplicarà un punt menys a la classificació per
sanció.
En el cas que els dos equips estiguessin compostos per menys de 5 jugadors es donaria el partit
com a perdut, tal i com indica el Títol 7.-Art. 9.- d’aquest reglament i s’aplicaria un punt de sanció
a cadascun.
En aquest cas l’àrbitre concedirà deu minuts d’espera, comptats des de l’hora fixada per a la seva
iniciació. Transcorregut aquest temps es donarà per perdut el partit a l’equip o equips infractors.
Si un cop començat el partit un dels equips quedés amb menys de cinc jugadors, per lesions o
expulsions, això no seria obstacle per a que el partit continués fins a la seva finalització.
L’àrbitre podrà suspendre el partit per decisió pròpia, o bé per què els jugadors amb inferioritat
numèrica, sempre i quan vagin perdent el partit, així ho sol·licitin. En aquest cas el comitè de
competició decidirà el resultat final.
Art. 4.- La participació en els campionats de F7 de la Fundació tant pel que fa als equips,
jugadors, delegats d’equip, àrbitres, i personal vinculat implica la conformitat i renuncia a qualsevol
tipus d’indemnització per entendre que la fundació i els seus representants legals, no son
responsables subsidiaris dels accidents o perjudicis que es puguin produir a la competició, amb la
qual cos s’inhibeix de qualsevol responsabilitat per accident, invalidesa o mort, de qualsevol dels
participants al campionat.

Títol 14.- DISPOSICIONS FINALS
Art. 1.- Tot el que no s’ha exposat en aquet reglament, serà resolt per el Comitè de Competició.
Art. 2.- La participació en el campionat suposa l’acceptació d’aquet reglament de competició.
Art. 3.- Tota infracció aquí no reflectida es contemplarà per al seu examen i sanció segons el
Reglament de la ASSOCIACIÓ NACIONAL DE FUTBOL 7 I de la Reial Federació Espanyola de
Futbol.
Art. 4.- L’organització es reserva el dret d’expulsar del campionat a tots aquets participants i
equips que mostrin conductes impròpies o que puguin influir de forma negativa sobre la resta de
participants o assistents, sense cap rescabalament per part de la Fundació.
Art. 5.- El Patronat de La FUNDACIÓ ESPORTIVA LARU es reserva el dret de modificar aquest
Reglament si les necessitats del futbol i l’Entitat Així ho exigís.
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