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1. Durant la fase de grups, els partits seran al millor de 3 partides. Durant la fase final, els partits seran al millor de 5 partides. 

El guanyador de cada partida serà aquell equip que aconsegueixi marcar 5 gols.  

 

2. En iniciar l'enfrontament els dos equips es posaran d’acord sobre quin camp ocupa cada parella. La primera sacada es 

realitzarà al centre, amb pilota dividida. La pilota haurà de tocar el camp de joc abans que cap jugador la pugui tocar. 

 

3. Un cop acabada una partida, les parelles canviaran de camp excepte que elles decideixin el contrari. 

 

4. L’equip que rebi un gol podrà triar d’on vol efectuar la sacada, si des del porter, línia de defensa o mig camp. No es pot sacar 

des de la davantera. Si el jugador decideix treure des del porter o la línia de defensa, l’equip que contrari aixecarà la línia de 

davanters. 

 

5. Si una bola surt del camp, la possessió de la bola serà per l'equip contrari. Se sacarà des de la línia d’on hagi sortit la bola.  

 

6. Està totalment prohibit colpejar i doblegar les barres. La primera vegada serà amonestat i perdrà la possessió de la bola; en 

cas de reiteració podrà perdre la partida i si persisteix perdrà el partit. 

 

7. Els jugadors no poden intercanviar les seves posicions mentre una bola estigui en joc. Sí que es poden intercanviar les 

posicions quan hi hagi un gol (a favor o en contra) o en el descans entre partides d’un mateix partit. 

 

8. Està prohibit bufar, moure o aixecar el futbolí encara que la bola es quedi parada al camp sense possibilitat de que cap 

jugador la toqui. En aquest cas, un dels jugadors d’una de les parelles agafarà la bola davant el consentiment de l’altra parella i 

es sacarà des de el mig, amb bola dividida. 

 

9. En cas d’infracció, l’equip que rep la infracció sacarà des de la línia on s’hagi comés la infracció.  

 

10. No està permès fer ruleta (una volta completa o més a la barra). Els gols que es marquin d'aquesta manera seran il·legals i 

perdrà la possessió de la bola. (Considerant nul el gol). 

 

11. En cap cas es pot aturar la partida agafant la bola mentre estigui en joc. Es penalitzarà amb gol en contra. 

 

12. Si una bola entra a la porteria i surt de nou rebotada, no es considerarà gol i el joc continuarà.  

 

13. No està permès arrossegar la bola. En cas de fer gol realitzant aquest moviment, el gol serà anul·lat. 

 

14. El porter pot marcar gol, ja sigui amb un xut ras o en paràbola per l’aire. La parella que defensa només podrà aturar una 

bola aèria amb els jugadors.  

   

15. No està permès “re-xutar”, entès com xutar directament amb la davantera quan la defensa està xutant o traient la bola cap 

a la davantera.  

 

16. El gol per pinçar la bola entre el jugador i la banda suposa gol il·legal. 

 

10. La davantera pot aturar la pilota, realitzar canvis entre els jugadors i xutar. No podrà estar més de 5 segons amb la pilota a 

la davantera. En cas que estigui més temps, la possessió passarà a l’equip contrari. 

 

17. En cas de disputa, la decisió d'un àrbitre és irrevocable i qualsevol falta de respecte a un àrbitre podrà ser motiu de sanció 

o expulsió d'un campionat. 

 

Per a tots els casos que no estiguin previstos en aquest reglament, l'organització prendrà la decisió més oportuna. 


