MODIFICACIONS REGLAMENT FCFS
TEMPORADA 2018/19

2017/18

Art. 6 Uniformitat dels àrbitres, anotador i cronometrador
6.1.

La indumentària a ser utilitzada pels àrbitres haurà de ser uniforme, tenint en
consideració les següents característiques: samarreta de màniga curta o llarga
dels colors de la FCFS; pantalons llargs blancs, cinturó blanc, mitges i sabatilles
blanques. Les Associacions Nacionals podran determinar dissenys especials per
competicions a nivell Nacional i Internacional, autoritzats per l'AMF.
2018/19

Art. 6 Uniformitat dels àrbitres, anotador i cronometrador
6.1.

La indumentària a ser utilitzada pels àrbitres haurà de ser uniforme, tenint
en consideració les següents característiques: samarreta de màniga curta o
llarga dels colors de la FCFS; pantalons curts negres, mitges negres i
sabatilles blanques. Les Associacions Nacionals podran determinar dissenys
especials per competicions en l’àmbit Nacional i Internacional, autoritzats per
l'AMF.

_______________________________________________________________________
2017/18
Art. 14 Possessió de la pilota

14.1

El porter, fora de l'àrea només podrà jugar la pilota una vegada. En el moment
que la pilota sigui tocada per un adversari, el porter podrà torna a jugar la
pilota de nou fora de la seva àrea. El porter, dins de l'àrea podrà jugar la pilota
tantes vegades com ho desitgi.
Entenem que 'jugar'' significa que estimem que toca la pilota de manera
voluntària amb intenció de passar-la a un company o que la toca
voluntàriament per jugar-la ell mateix. (Veure annex 1) Pag.38
2018/19

Art. 14 Possessió de la pilota
14.1

El porter, en la seva meitat de camp només podrà jugar la pilota una vegada i
tindrà un màxim de 5 segons per fer-ho. En el moment que la pilota sigui
tocada per un adversari, el porter podrà torna a jugar la pilota de nou .
Entenem que 'jugar'' significa que estimem que toca la pilota de manera
voluntària amb intenció de passar-la a un company o que la toca
voluntàriament per jugar-la ell mateix.
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2017/18

Art 17. Inici del joc
17.4. El jugador que executarà el servei inicial no podrà avançar-se a la pilota ni
reiterar el seu contacte fins que aquest hagi sigut tocat per altre jugador. La
infracció a aquesta determinarà la repetició del servei inicial i la sanció
disciplinaria corresponent al jugador
2018/19

Art 17. Inici del joc
17.4.

El jugador que executarà el servei inicial no podrà tocar la pilota fins que
aquesta hagi sigut tocada per altre jugador.

____________________________________________________________________-__
2017/18
Art. 21 Faltes tècniques

1. El porter que roman més de 5 segons amb pilota en joc dins la seva àrea.

2018/19
Art. 21 Faltes tècniques
1. El porter que roman més de 5 segons amb pilota en joc dins o fora de la seva àrea.

