PAUTES BÀSIQUES
LLIGA DEL CERCLE
 El partit es compon de dues parts de 25 minuts amb una pausa de 2 minuts entre
part i part.


Totes les faltes són directes.



Si es produeix una falta indirecta dins l’àrea, com una cessió, joc perillós, aquesta es
xutarà des de la línia de l’àrea gran perpendicular al lloc on s’ha produït la jugada. La
cessió no és acumulable però el joc perillós sí.



Si el porter toca la pilota per davant de la línia de fora de joc, l’equip adversari
efectuarà una falta des de la línia de fora de joc on ha tocat la pilota. No és falta
acumulable.



Si el porter efectua un servei de porteria directament al camp contrari sense que hagi
votat prèviament al seu camp, l’equip adversari efectuarà un servei de banda des del
lloc més proper a on el porter ha tocat la pilota. No és una falta acumulable.



Si el porter tarda més de cinc segons a sacar, o si un jugador tarda més de cinc
segons a sacar una falta o un sac de banda, en tots els casos, serà sac de banda per
l’equip rival.



La distància al córner i a les faltes és de 6 metres.



Quan un equip rep la cinquena falta en un mateix període, aquesta cinquena falta la
xutarà des d’un metre més enllà de la línia de fora de joc sense barrera. Totes les
faltes següents rebudes, fins a la fi del període, les xutaran des d’aquest mateix lloc.
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Els equips tenen dret a demanar un temps mort en tot el partit, tenint la possessió de
la pilota i abans del minut 20 de cada període. Aquest durarà un minut.



Sac de banda:
o

La pilota ha d’estar aturada a la línia de banda o per darrere.

o

Si se serveix malament, serveix l’equip contrari.

o

Si un jugador es posa davant la pilota, l’equip rival pot decidir sacar ràpid i
arriscar-se a què aquest jugador s’endugui la pilota legalment, o demanar
distàncies i l’àrbitre indicarà el jugador rival que es col·loqui a més de dos metres.
El jugador que serveix el sac de banda pot servir quan vulgui.

 Targetes:
o

Groga: per amonestar.

o

Blava: Acumulació de dues grogues, un ús de força excessiva en una jugada
amb la pilota en joc, o aturar una ocasió manifesta de gol amb la mà. Expulsió
del partit d’aquell jugador, que podrà ser substituït per un suplent.

o

Vermella: Falta de respecte o agressió a àrbitre, rival o companys. No es
permetrà canvi i acumula sanció.
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