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REGLES DE JOC DE FUTBOL SALA DE L’LCFS 
 
 
ACTUAL 
 
REGLA 1 – INSTAL·LACIONS DE JOC 

(…) 

Dimensions 
 
La longitud de la línia de banda haurà de ser superior a la longitud de la línia 
de porteria. 
 
Totes les línies hauran de tenir una amplada aproximada de 8 centímetres. 
 
Les mesures seran: 

• Longitud (línia de banda): mínim 36 metres / màxim 44 metres 
• Amplada (línia de porteria): mínim 16 metres / màxim 24 metres 

 
En categories de Futbol Sala Base es podrà autoritzar per part de la Lliga 
Catalana de Futbol Sala a disputar partits de competició de lliga, copa o altres 
competicions albergades per l’LCFS en dimensions menors a las especificades 
en aquests apartat per causes argumentades i de força major. 
 
 
PROPOSTA 
 
REGLA 1 – INSTAL·LACIONS DE JOC 

(…) 

Dimensions 
 
La longitud de la línia de banda haurà de ser superior a la longitud de la línia 
de porteria. 
 
Totes les línies hauran de tenir una amplada aproximada de 8 centímetres. 
 
Les mesures seran: 

• Longitud (línia de banda): mínim 30 metres / màxim 44 metres 
• Amplada (línia de porteria): mínim 15 metres / màxim 22 

metres 
 
En categories de Futbol Sala Base es podrà autoritzar per part de la Lliga 
Catalana de Futbol Sala a disputar partits de competició de lliga, copa o altres 
competicions albergades per l’LCFS en dimensions menors a las especificades 
en aquests apartat per causes argumentades i de força major. 
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ACTUAL 
 
REGLA 2 – LA PILOTA 
 
Característiques i mesures 
La pilota: 

• serà de la marca oficial que determini la Lliga Catalana de Futbol Sala 
de la l’FCF 

• serà esfèric 
• serà de cuir o un altre material aprovat 
• no podrà tenir cap deformitat, fulla de cuir trencada o deteriorada que 

eviti el seu rodament natural 
• tindrà una circumferència compresa entre 55 centímetres i 62 

centímetres en funció dels requisits de la categoria: 
 

REQUERIMENT DE MESURA DE LA PILOTA PER CATEGORIES 
CATEGORIA I DIVISIÓ INSTALACIÓ DE JOC 
DIVISIÓ D'HONOR CATALANA 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
2a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
3a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
CADET 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 1a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 2a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 3a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
BENJAMÍ 58 CENTÍMETRES 
PREBENJAMÍ 55 CENTÍMETRES 
DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM. 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM.                                                      62 CENTÍMETRES 
CADET FEM. 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL FEM. 62 CENTÍMETRES 
ALEVI FEM. 58 CENTÍMETRES 
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PROPOSTA 
 
REGLA 2 – LA PILOTA 
 
Característiques i mesures 
La pilota: 

• serà de la marca oficial que determini la Lliga Catalana de Futbol Sala 
de l’FCF 

• serà esfèric 
• serà de cuir o un altre material aprovat 
• no podrà tenir cap deformitat, fulla de cuir trencada o deteriorada que 

eviti el seu rodament natural 
• tindrà una circumferència compresa entre 55 centímetres i 62 

centímetres en funció dels requisits de la categoria: 
 

REQUERIMENT DE MESURA DE LA PILOTA PER CATEGORIES 
CATEGORIA I DIVISIÓ INSTALACIÓ DE JOC 
DIVISIÓ D'HONOR CATALANA 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
2a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
3a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
CADET 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 1a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 2a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 3a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
BENJAMÍ 58 CENTÍMETRES 
PREBENJAMÍ 55 CENTÍMETRES 
DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM. 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM.                                                      62 CENTÍMETRES 
CADET FEM. 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL FEM. 58 CENTÍMETRES 
ALEVI FEM. 58 CENTÍMETRES 
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ACTUAL 
 
REGLA 3 – EL NÚMERO DE JUGADORS 
 
Tots els partits 
 
En tots els partits, les llicències dels jugadors i membres del cos tècnic, 
hauran de lliurar-se a l’àrbitre abans del començament del partit per fer 
l'obligatòria revisió de llicències. 
 
En cas que un jugador o membre del cos tècnic d’un equip es presenti a un 
partit ja iniciat, no es podrà incorporar al mateix fins finalitzada la 1a part 
amb la pertinent revisió de llicència per part de l’àrbitre. Només es podran 
incorporar jugadors o membres del cos tècnic en l’instant que l’àrbitre doni 
per iniciada la 2a part. 
 
 
PROPOSTA 
 
REGLA 3 – EL NÚMERO DE JUGADORS 
 
Tots els partits 
 
En tots els partits, les llicències dels jugadors i membres del cos tècnic, 
hauran de lliurar-se a l’àrbitre abans del començament del partit per fer 
l'obligatòria revisió de llicències. 
 
En cas que un jugador o membre del cos tècnic d’un equip es presenti a un 
partit ja iniciat, no es podrà incorporar al mateix fins finalitzada la 1a part 
amb la pertinent revisió de llicència per part de l’àrbitre. Només es podran 
incorporar jugadors o membres del cos tècnic fins l’instant que l’àrbitre doni 
per iniciada la 2a part. 
 
En les reanudacions de partit, sigui quin sigui el temps que resti per 
la seva finalització, es podran inscriure aquells jugadors que el 
Reglament General de l’FCF determini, sempre que es realitzi la 
pertinent revisió de llicències obligatòria. 
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ACTUAL 
 
REGLA 4 – L’EQUIPAMENT DELS JUGADORS 
 
Equipament bàsic 
 
L’equipament bàsic obligatori d'un jugador es compon de les següents peces 
separades: 

• un jersei o samarreta – si s'usa roba interior, les mànigues d'aquesta 
roba hauran de tenir el color principal de les mànigues del jersei o 
samarreta 

• pantalons curts – si s'usen pantalons curts interiors, aquests hauran 
de tenir el color principal dels pantalons curts. El porter podrà vestir 
pantalons llargs 

• mitges – si s'usa cinta adhesiva o un material similar en la part 
exterior, haurà de ser del mateix color que la part de les mitges sobre 
les qual s'usa 

• canelleres (Obligatòries en categories de Sènior i recomanables en 
categories de Base). Nomes obligatòries pels jugadors i porters que 
estiguin disputant el partit. 

• calçat – sabatilles de lona o de cuir tou amb sola de goma o un altre 
material similar 

 
 
 
PROPOSTA 
 
REGLA 4 – L’EQUIPAMENT DELS JUGADORS 
 
Equipament bàsic 
 
L’equipament bàsic obligatori d'un jugador es compon de les següents peces 
separades: 

• un jersei o samarreta – si s'usa roba interior, les mànigues d'aquesta 
roba hauran de tenir el color principal de les mànigues del jersei o 
samarreta 

• pantalons curts – si s'usen pantalons curts interiors, aquests hauran 
de tenir el color principal dels pantalons curts. El porter podrà vestir 
pantalons llargs 

• mitges – si s'usa cinta adhesiva o un material similar en la part 
exterior, haurà de ser del mateix color que la part de les mitges sobre 
les qual s'usa 

• canelleres (Obligatòries en categories de Sènior i recomanables en 
categories de Base). Nomes obligatòries pels jugadors i porters que 
estiguin disputant el partit. 

• calçat – sabatilles de lona o de cuir tou amb sola de goma o un altre 
material similar 

 
En el cas dels porters es permetrà que disputin el partit amb una 
samarreta amb reixeta sempre que es pugui veure clarament el 
número de la samarreta que dugui a sota. No es permetrà en cap cas 
una samarreta amb un forat o un pitrall per fer aquesta funció. 


