REGLAMENT I TORNEIG INSULAR DE FUTBOLÍ
Es Mercadal, 29 de febrer de 2020
El futbolí
El futbolí és un joc de taula que reprodueix un camp de futbol amb les seves porteries, els seus
marcadors, els seus 22 futbolistes (figures) fixats a 8 barres movibles (4 per banda, amb els
corresponents mànecs) i un nombre variable de pilotes. Existeixen dos tipus de futbolí: el futbolí
espanyol, amb el camp corbat descendent cap el centre i les figures metàl·liques amb les cames
obertes. Per altra banda, existeix el model internacional, amb les figures de plàstic o fusta i amb els
cames juntes. Aquest Torneig de Futbolí serà de la modalitat de futbolí espanyol.
Disposició dels jugadors
Es seguirà la disposició oficial del futbolí espanyol:
Fila 1

El nostre porter

1 jugador

Fila 2

La nostra defensa

3 jugadors

Fila 3

Atac de l’equip contrari

4 jugadors

Fila 4

Els nostres migcampistes

3 jugadors

Fila 5

Migcampistes de l’equip contrari

3 jugadors

Fila 6

Els nostres davanters

4 jugadors

Fila 7

Defensa de l’equip contrari

3 jugadors

Fila 8

Porter de l’equip contrari

1 jugador

Equips
Cada equip estarà format per dos jugadors, sent un d’ells el capità. Els equips poden estar formats per
homes, dones o mixtes.
Format dels partits
Cada partit es disputarà a 9 gols.
Si hi ha fins a 11 equips participants la modalitat de classificació del torneig serà de tots contra tots. A
partir de 12 equips, la modalitat inicial de classificació serà en forma de lligueta per grups, on es
classificaran els dos o tres primers de cada grup. I posteriorment, hi haurà quarts de final, semi finals i
final. A cada partit s’assignaran dos punts a l’equip que el guanyi, un punt per partit perdut i 0 punts
en cas de no presentació.
Si abans de començar el partit, un dels dos equips no es troba a l’espai on es troba la taula de futbolí,
després de cinc minuts d’espera, se’l considerarà com a no presentat i l’equip contrari com a
guanyador.
Normes del joc
1.

A l'iniciar l'enfrontament es sortejarà camp o servei.

2.

El servei serà vàlid si la bola toca el camp del futbolí abans d’impactar contra qualsevol
jugador. Sempre es realitzarà el servei des del centre del camp.
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3.

Totes les boles (incloses les que surtin fora del camp) es trauran pel mig. Posarà la bola en joc
el mateix equip que hagi començat aquell joc.

4.

No es permet fer jugada amb la barra de davanters. La jugada consisteix a donar dos o més
tocs a la bola (una passada o més entre la mateixa barra i després disparar a porta). Per desfer
una jugada, la bola ha de tocar el frontal del futbolí (laterals de la porteria) o passar-la cap
enrere. En el cas que una bola de jugada copegi a un jugador contrari, es pot tornar a disparar i
ficar gol.

5.

No es permet en cap cas arrossegar la pilota en la davantera, ni fer la serra (moure la barra
contínuament d’esquerra a dreta o de dreta a esquerra).

6.

No està permès fer ruleta (dues voltes completes a la barra). Els gols que es marquin d'aquesta
manera seran il·legals i es procedirà igual que en els casos anteriors.

7.

Els jugadors no poden intercanviar les seves posicions mentre una pilota estigui en joc.

8.

En cap cas es pot aturar la partida, agafant o no la bola mentre estigui en joc. Es penalitzarà
amb la pèrdua de possessió de la bola.

9.

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

10. Està prohibit bufar la pilota, moure o aixecar el futbolí encara que la pilota es quedi parada en
el camp sense possibilitat que cap jugador la toqui. En aquest cas, la pilota la traurà des del
mig del camp per l’últim equip que hagi encaixat un gol o hagi iniciat el servei de la partida.
11. No es pot parar la pilota més de cinc segons. Si això passa, es perdrà la possessió.
12. Si un jugador introdueix la mà al futbolí interceptant la bola o interrompent el joc, es
castigués amb gol en contra.
13. Els gols il·legals es trauran des de la defensa de l'equip que el rep.
14. Està totalment prohibit donar cops i doblegar les barres. El primer cop l’equip serà amonestat i
perdrà la possessió de la pilota; en cas de reiteració perdrà automàticament el partit.
15. En cas de disputa, la decisió d'un àrbitre serà irrevocable i qualsevol falta de respecte a un
àrbitre podrà ser motiu de sanció o expulsió del campionat.
16. La falta de respecte a un company comportarà l’expulsió immediata del torneig.
Inscripcions
No es permet participar en més d’un equip.
Norma general
En els casos que no estiguin previstos per aquest reglament, l'organització prendrà la decisió més
oportuna.
La inscripció al torneig suposa l’expressa acceptació de totes les normes contingudes en aquestes
bases, i així com el compromís del compliment de les decisions adoptades per l’organització durant el
torneig.
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