ESPORTS EN PLATJA. FUTBOL PLATJA
NORMATIVA DEL ESPORTS A LA PLATJA
NORMA 1ª. Normes generals.
L’activitat d’esports a la platja tindrà caràcter col·lectiu futbol platja
adaptat. Jornades composaran l’activitat adreçada als xiquets i xiquetes entre la
categoria benjamí, aleví, infantil i cadet.
NORMA 2ª. Data.
S’estableixen com a dates per a la realització d’aquestes activitats els
dissabtes del 14 d’abril fins al 26 de maig del 2018.
Es poden realitzar alguna data més degut a circumstancies de la
competició.
NORMA 3ª. Lloc.
El pistes esportives de la arena en la platja de Gandia acollirà el
desenvolupament total de l’activitat.
NORMA 4ª. Horari.
El horari per a l’activitat serà de 9:00 a 14:00
NORMA 4ª. Inscripció.
El termini d’inscripció serà fins al 16 de març de 2018.
Es deurà realitzat la inscripció en PROGRAMA INFORMATIC JOCSE,
COMPETICIÓ DEL ESPORT DE VOLEIBOL PLATJA. INSCRIPCIÓ AMB EL DNI O NIA
DEL XIQUET/A.

Es realitzarà inscripcions NOVES per al FUTBOL PLATJA
del 1 de febrer fins al divendres 16 de MARÇ de 2018.
Categories:
Benjamí 2008- 2009
Aleví 2006 – 2007
Infantil 2005- 2004
Cadet 2003 – 2002

Mínim i
6
6
6
6

Màxim de jugadors
mínim i 12 màxim
mínim i 12 màxim
mínim i 12 màxim
mínim i 12 màxim

Els equips deuran de estar inscrits en l’oficina dels jocs esportius. El
número mínim de equips per a cada categoria es de 4 equips.
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NORMA 5ª. Aspectes Reglamentaris.
Tots els xiquets/tes inscrits/tes hauran de participar en la categoria que
estan inscrit a no ser que es realitzen alguna modificació abans de iniciar la
competició.
5.1. Desenvolupament de l’activitat.
Tots els equips que participen practicaran un esport adaptat en la superfície
de l’arena de la platja. En els esports següents:
 Futbol platja es jugarà 5 jugadors contra 5, sent un d’ells un porter.
 Es jugarà en porteries de FUTBOL SALA, per tant el porter REALITZARA
LES MATEIXES FUNCIONS QUE EN FUTBOL SALA.
 El saque de meta es traure en el peu o ma com en futbol sala. El saque
de banda o corner en el peu
 Es jugarà en calcetins o sense ells, no podent portar sabates.
 Es jugarà en baló de futbol platja.
 El temps de joc serà 3 períodes de 12 o 10 minuts a rellotge corregut
depenen de les categories i equips inscrits.
 S’aplicarà el reglament de futbol platja adaptat
Es una adaptació dels jocs. Aquesta adaptació esta encaminats a
desenvolupament i el coneixement del xiquets/tes en els esports.
NORMA 6ª. Forma de joc
Cada equip jugarà un sistema de lliga per grups de 3 o 4 equips a una volta
tots contra tots i desprès es realitzarà una jornada amb les finals.
El reglament adaptat es donarà als equips inscrits en aquesta competició,
recordar que son adaptacions del reglament.
NORMA 7ª. Disposició Final
Qualsevol aspecte que no queda delimitat en aquesta normativa serà
l’organització qui decidirà la millor solució.

Nota important : Pot haver modificacions del dates i
de sistema de joc.
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