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Regles Generals: 
 
Futbol Live Fusión es reserva el dret d'admissió, podent rebutjar o no acceptar 
la inscripció de qualsevol jugador sense haver de donar-ne explicacions. 
 
En Futbol Live es demana educació i respecte amb l'àrbitre, els organitzadors, 
jugadors i companys del teu propi equip. D'actuar d'una manera poc 
civilitzada, irrespectuosa, amenaçadora o agressiva, podrà ser sancionat fins 
amb l'expulsió del torneig. 
 
El mal ús o destrossa malintencionada de les instal·lacions serà motiu de 
sanció i correrà la despesa de l'arranjament a compte de l'equip. 
 
Els equips seran responsables dels seus convidats o aficions davant qualsevol 
acció o destrossa que pogueren ocasionar.  
 
En cas que Futbol Live Fusión ho considerara necessari, es jugaria el partit a 
porta tancada, sent només admesa l'entrada als jugadors del partit en qüestió.  
 
Futbol Live Fusión es reserva el dret de modificar, afegir o llevar qualsevol de 
les normes ací exposades en favor del desenvolupament de la competició i bona 
convivència entre els participants.  
 
Regles de joc:  
 
El reglament de joc és el mateix que el de la Federació Espanyola de Futbol 
Sala. Independentment del que diga el reglament en vigor o noves regles que es 
puguen afegir o unes altres que es puguen suprimir Futbol Live posa les 
següents regles de forma permanent:  
 
- Dir ”teua”, ”meua”, ”deixa” o qualsevol expressió que puga confondre un rival 
proper per a poder beneficiar-se d'una situació serà sancionat. Esta regla serà 
aplicada a tots els jugadors excepte als porters.  
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- Els comportaments antiesportius també podran ser sancionables amb 
targetes durant el partit.  
 
- Els canvis durant els partits són il·limitats mentre no es talle jugada o es faça 
de forma deliberada per a confondre el rival; no és necessari avisar a l'àrbitre, 
però hauran de fer-se de forma ordenada sent el mateix lloc d'eixida el 
d'entrada de l'altre jugador; en cas de lesió, el jugador en qüestió podrà eixir 
per on vulga.  
 
- Està prohibit portar caputxes, pendents, pantalons de xandall… en la 
indumentària del jugador, en situacions climatològiques adverses sí que estarà 
permès l'ús de malles i escalfadors llargs sempre sota els pantalons i 
samarretes llargues sempre per baix de la samarreta oficial de l'equip.  
 
- Serà obligatori portar dorsals en les samarretes i hauran de ser 
corresponents a l'inscrit en la seua fitxa, en casos puntuals de no portar dorsal 
el jugador haurà de portar amb retolador el seu dorsal en l'avantbraç.  
 
Partits:  
 
El temps dels partits serà de 20 minuts cada part, amb un temps de 
descompte a criteri de l'àrbitre.  
 
El temps afegit serà en funció i proporció del temps perdut en el terreny de joc, 
excepte pel temps perdut per la recuperació de pilotes de fora del terreny 
de joc, que solament s'afegirà si és per pèrdua de temps malintencionada 
(llegir l'apartat Balons).  
 
Serà obligatori assistir 30 minuts abans de l'hora del partit com a mínim per al 
lliurament de claus i organització del partit.  
 
En cas de passar-se de l'hora d'inici del partit 10 minuts, se li donarà per 
perdut a l'equip 3-0 en contra encara que no haja assistit o no tinga almenys a 
4 jugadors en el camp; llevat que s'acorde amb l'altre equip i l’organització 
pactar el retard del partit o l'acurtament de les parts, podent-se jugar fins a 
l'hora fixada per al següent encontre.  
 
Per a poder jugar-se un partit han d'haver-hi un mínim de 4 jugadors per 
equip; de no ser així, se li donaria per perdut 3-0 al que no arribara a este 
número.  
 
No assistir a un partit serà sancionat amb un 3-0 en contra.  
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L'organització no té autoritat de decisió durant el partit; esta competència és 
exclusiva de l'àrbitre.  
 
Les queixes o crits cap a l'organització durant el partit seran motiu de 
sanció (llegir apartat de Sancions).  
 
En cas que la pilota isca fora del terreny de joc, les banquetes de tots dos 
equips seran les responsables d'anar a cercar les pilotes per a no parar el ritme 
del partit.  
 
Lesions:  
 
L'equip assumix haver passat un examen mèdic de tots els seus jugadors i 
declara que està en condicions aptes per a poder participar en la competició.  
 
Tota lesió o pagaments extres que no cobrisca la seguretat social seran a càrrec 
del jugador, quedant a elecció de cadascú tindre o no una assegurança 
privada.  
 
Futbol Live no té protestat per a anul·lar el partit per pluja o climatologia 
extrema llevat que per avís del Camp de Futbol consideren que pot ser perillós 
per rajos, tempesta, vents forts…  ja que la llei prohibix la utilització de les 
pistes en estes circumstàncies.  
 
Fitxes i fitxatges:  
 
Cap jugador no podrà estar en més d'un equip alhora en el torneig per a no 
adulterar o influir en el resultat d'este.  
 
Tot jugador per a poder participar en la lliga ha de tindre les seues dades en la 
fitxa de l'equip, de no tindre estos dos apartats en regla no podrà jugar el 
partit.  
 
L'organització té el dret de fer revisió de jugadors abans del partit per a 
comprovar que tots els jugadors estiguen amb la seua fitxa en regla.  
 
Tots els jugadors hauran de portar el DNI a tots els partits per a poder ser 
identificats en cas de necessitat.  
 
Els jugadors que juguen en cada equip, estiguen o no registrats, seran 
responsabilitat, davant qualsevol circumstància, dels capitans de cada equip.  
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Àrbitres:  
 
Abans de cada partit l'àrbitre estarà disponible per a solucionar qualsevol 
dubte respecte al reglament que es poguera tenir.  
 
Prohibit tocar, agredir, insultar, menysprear el treball de l'àrbitre, intentar 
promoure o influenciar en una targeta o xiular alguna falta, estos fets podran 
ser objecte des d'una amonestació fins a l'expulsió del torneig.  
 
L'àrbitre està comunicat per auricular, el que influïx a l'hora de xiular gràcies 
que a través d'este sistema es poden vore més coses i des de més angles que de 
normal. El que significa que a voltes pot tardar a xiular una falta o a prendre 
una decisió perquè estarà rebent informació per l’auricular sobre fets o accions 
que puguen succeir dins del terreny de joc o fora d'ell.  
 
Els organitzadors podran informar i aconsellar a l'àrbitre de circumstàncies o 
situacions que se li puguen escapar, però sent l'àrbitre el que té el poder final 
en la presa de decisions.  
 
Es pot demanar la recusació d'un àrbitre, per a açò s'haurà de lliurar per 
escrit i signat per tot l'equip el nom de l'àrbitre i la causa per la qual es fa 
esta petició i eixe àrbitre no tornarà a xiular a este equip durant tot el 
torneig.  
 
Els jugadors no podran contradir o queixar-se a l'àrbitre durant el partit per 
qualsevol decisió presa sota sanció directa. Tota queixa o circumstància seran 
tractades en finalitzar este.  
 
En cas de considerar-se un cas greu, podrà el capità a manera de representant 
del seu equip anar a l'àrbitre a exposar la seua disconformitat d'una manera 
educada i civilitzada.  
 
Els àrbitres són sols àrbitres i la seua potestat es limita a l'arbitratge dels 
partits. No tindran poder sobre cap decisió o circumstància que afecte a 
l'organització o a la presa de decisions sobre el torneig, açò es reserva només 
per als organitzadors de Futbol Live Fusión.  
 
Sancions:  
 
5 Grogues = 1 partit de sanció.  
 
1 Blava = 2 grogues.  
 
1 Roja = A estudiar cada cas per l'organització.  
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Insultar a un jugador = 1 partit de sanció com a mínim. 
 
Agressió o intent d'agressió a un jugador = Entre 2 partits i expulsió directa 
(depén de la situació).  
 
Insultar a l'àrbitre = 1 partit de sanció com a mínim. 
 
Insultar a un organitzador = Entre 2 partits de sanció i expulsió directa.  
Agredir o intent d'agredir a l'àrbitre o a l'organització = Expulsió directa del 
campionat. 
 
Les amenaces, xantatges o actituds violentes cap a l'organització seran 
considerats falta greu i implicaran l'expulsió directa del Torneig.  
 
La reiteració de sancions o els repetits mals comportaments seran acumulatius 
i per això les sancions seran augmentades en estos casos.  
 
En cas d'incompliment d'alguna de les sancions, ja siga camuflant el 
jugador en qüestió amb una altra samarreta, fent-se els despistats o 
qualsevol altre ardit, es responsabilitzarà  l'equip sencer, i serán cessats 
automàticament dels partits i expulsats del torneig.  
 
Totes estes sancions podran ser augmentades o disminuïdes per decisió de 
l'organització i depenent de cada cas.  
 
Les roges, o partits de sanció, imposades per l'organització no podran ser 
anul·lades o posposades.  
 
Recordem que en Futbol Live Fusión no cobrem per cap tipus de targetes.  
 
Aigua, video i marcadors:  
 
Hi haurà un marcador a peu de pista amb minut i resultat a temps real per a 
reflectir als jugadors l'estat del partit.  
 
Tots els partits de la fase eliminatòria seran gravats i posteriorment editats per 
a record dels seus participants amb els gols i les millors jugades.  
 
Els partits gravats seran pujats a la pàgina web abans de 7 dies després del 
seu enregistrament. L'organització donarà 2 botelles d'aigua d'1,5 litres per 
partit i equip, que seran donades abans del començament.  
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Balons:  
 
Es disposarà de 2 pilotes oficials de la lliga Futbol Live Fusión per a cada 
partit. Una per a les banquetes i un altra per al terreny de joc.  
 
Els equips seran responsables de recuperar les pilotes que hagen eixit del 
terreny de joc durant i en finalitzar el partit.  
 
En cas de perdre's durant el partit serà obligatori per a les banquetes anar a 
cercar-les per a evitar la pèrdua de temps (Les banquetes han de tindre una 
pilota sempre).  
 
El temps perdut del partit que s'empre per a recuperar pilotes en cas que les 
banquetes no hagen anat a cercar-les, no s'afegirà al final del partit excepte si 
un dels equips ho fa per a perdre temps.  
 
Els partits han de jugar-se amb la pilota oficial de la lliga excepte si els equips 
de l’encontre estan d'acord a jugar amb un altra diferent.  
 
Preu i pagaments:  
 
El torneig tindrà un cost de 140 € per equip, independentment dels partits que 
arriben a jugar.  
 
El pagament del torneig s'efectuarà abans del dimecres 5 de juliol mitjançant 
transferencia bancària al Nº de compte ES1401827312910201613651 posant 
en concepte el nom de l'equip participant.  
 
Horaris de Joc:  
 
Dissabte de 10:00 a 23:00 h. i diumenge de 10:00 a 20:00 h. 
 
Els horaris de cada partit es publicaran el divendres 7 al matí en la pàgina 
web, a més que seran cridats tots els capitans al llarg del divendres per a 
confirmar assistència i horaris del partit.  
 
En cas de tindre algun problema d'horari dins de la franja horària abans 
descrita, s'haurà d'avisar abans del dijous 6 a les 18:00 h. al telèfon 654 35 19 
17.  
 
Format del Torneig:  
 
Torneig de fi de setmana classificatori amb divisió d'equips en 3 nivells. 
Mínim de 3 partits i un màxim de 5 partits per equip, gravacio dels partits 
eliminatoris, entrevistes als finalistes i lliurament de trofeus als campions 
de cada grup. 
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• Dissabte: Primera ronda de partits classificatoris no eliminatoris, 
dividits en 8 grups de 3 equips. (2 partits per equip)  
 
• Diumenge: Segona ronda de partits eliminatoris, dividits 3 grups, A, B i 
C. (Entre 1 i 3 partits per equip segons victòries) i acte final amb 
entrevistes als finalistes i lliurament de trofeus als campions.  
 

(El format del torneig es podrà canviar o ajustar en funció dels equips 
participants)  
 
Contacte: En cas de tindre qualsevol dubte podrà contactar amb l'empresa 
Futbol Live Fusión a través d'estos mitjans.  
 
Pàgina Web: www.futbollive.es  
Telèfon Nacho: 622 25 30 22                     Telèfon Toni: 654 35 19 17  
Email: Info@futbollive.es 
 

 
 
 
 

  
 
 Ramon Estellés i Feliu 

Secretari General 


