
 

 
 
 

Instruccions lliga BCN HOTELS GAMES 2022 
 
Lliga privada gestionada per l’empresa Unit Events amb els arbitratges del 
Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol. 
 
Instruccions logístiques: 
 

- En tots els partits hi haurà un responsable de l’organització (Unit 
Events) a la instal·lació. Per a qualsevol dubte o decisió a prendre fora 
de les regles de joc, ens haurem de recolzar en aquesta persona. 

- Cal arribar a la instal·lació 30 minuts abans de l’hora fixada per a iniciar 
el primer partit. 

- Si els partits es poden començar a l’hora fixada puntualment, seran de 
dues parts de 25min a temps corregut. 

- Si els partits no es poden començar a l’hora fixada per retard d’algun 
dels equips, caldrà pactar la durada de cada part amb l’organització i 
els dos equips, abans de començar el partit. El partit haurà d’acabar 
sempre com a màxim, 1h més tard de l’hora fixada com a inici. 

- No hem de realitzar acta ni identificar els jugadors. El responsable 
d’aquesta tasca és l’organització (Unit Events). 

- Al final del partit haurem de notificar el resultat al responsable de 
l’organització present a la instal·lació. 

- Les pilotes i els pitralls (en el cas de necessitar-los), els facilitarà 
l’organització. 

- Es cobraran els partits a través de via bancària, igual que tots els altres 
arbitratges realitzats a l’FCF. 

 
Instruccions regles de joc (FIFA amb alguna excepció): 
 

- Jugaran 4+1, però abans d’iniciar el partit, els equips poden pactar 
disputar-lo 5+1. 

- La cessió serà com a Futbol 11. És a dir, es pot jugar il·limitadament 
amb el porter, sempre que no agafi la pilota amb les mans. 

- NO hi ha límit de 4 segons per a posar la pilota en joc en cap situació. 
- NO es pot sol·licitar temps mort. 
- Sí es pot mostrar Targeta Groga, però NO Targeta Vermella (excepte 

en cas d’agressió). L’àrbitre té la potestat d’indicar verbalment a un 
jugador que ha de retirar-se a la banqueta un temps determinat o 
definitivament, però mai quedarà l’equip en inferioritat numèrica 
(excepte si són 5 jugadors justos). 

 


