
FUTBOL SALA FEMENÍ
REGLAMENT

Dates de competició:

 • Fase 1: dimecres 16 de novembre de 2022.

 • Fase 2: dimecres 15 de febrer de 2023.

 • Fase Final: dimarts 21 de març de 2023.

Lloc:

 ·Fase 1 

  Pavelló Inpacsa

  https://goo.gl/maps/pJku5jnAeFJAACUy7

  Pavelló 1 octubre-FINAL

  https://goo.gl/maps/vWmDaZyyuCiuGJ1q6

 · Fase 2

  Pavelló Inpacsa

  https://goo.gl/maps/pJku5jnAeFJAACUy7

  Pavelló 1 octubre-FINAL

  https://goo.gl/maps/vWmDaZyyuCiuGJ1q6

 · Fases Finals:

 SEMIFINALS:

  Pavelló Inpacsa

  https://goo.gl/maps/pJku5jnAeFJAACUy7

  Pavelló 1 octubre-FINAL

  https://goo.gl/maps/vWmDaZyyuCiuGJ1q6

 FINAL:

  Pavelló 1 octubre-FINAL

  https://goo.gl/maps/vWmDaZyyuCiuGJ1q6



Organització I direcció tècnica: 
• Universitat de Lleida i Universitat Ramon Llull

Universitats participants:
· UPC, URL, URV, UdL, UB, UPF, UAB, UIC, UdG

Sistema de competició: 
Els horaris estaran designats per l’algoritme del mateix aplicatiu de l’ECU que ho farà aleatòriament.

•  Fase 1: Els equips classificats a partir del 5è lloc cap a baix del curs 21-22 així com els  equips que 
no van participar en la darrera temporada. 

Els dos primers de cada grup realitzen una eliminatòria creuada per determinar en quin grup de la 
Fase 2 s’incorporen. 

• Fase 2: Els quatre equips classificats del curs 21-22 i els dos equips classificats de  la Fase 1 del 
curs 22-23.  

Els dos primers classificats de cada grup passen a la Fase final i els tercers classificats de cada 
grup queden eliminats.

• Fase final:

GRUP A GRUP B
UPC URL
UdL URV

guany ELI 1 guany ELI 2

Fase final
 Semifinal 1  Primer del  grup A contra segon del grup B
 Semifinal 2  Primer del grup B contra segon del grup A

 Final  Guanyador semifinal 1 contra guanyador semifinal 2

1r GRUP A vs 2n GRUP B ELI 1
1r GRUP B vs 2n GRUP A ELI 2

GRUP A GRUP B
UB UPF
UIC UAB
UdG



Adaptacions del Reglament:
• Els partits de la fase prèvia i semifinal seran de 1 part de 20 minuts aturats. Als 10’ de partit es farà 
un canvi de camp.
• Un temps mort d’un minut per equip i per partit.
• Es podrà inscriure en acta un màxim 12 jugadores per  partit.
• El número mínim de jugadores per començar el partit serà de 4.
• La puntuació serà de 3 punts per la victòria i 1 punt per l’empat
• La final es jugaran a temps complet i aturat.
• El temps d’espera màxim per començar un partit serà de 10 minuts
• Els partits eliminatoris no és realitzarà una prorroga en cas d’empat, és realitzarà directament una 
tanda de 5 penals per equip. Si persisteix l’empat es segueixen llençant fins que un dels dos equips 
no marqui amb el mateix nombre de penals llençats, “mort sobtada”. Primer han de llençar els penals 
tots els jugadors que han acabat el partit al camp.
• A partir de la cuarta falta acumulada de l'equip serà doble penalti
•  Normativa de desempats
• Empat a punts entre dos equips al final de la lliga de classificació

S’aplicaran els criteris següents i en l’ordre establert a continuació:
1. Resultat del partit jugat entre els dos equips; si persisteix l’empat.
2. Diferència més gran entre la suma de gols/punts a favor i la suma de gols/punts en contra de
tots els partits jugats pels equips implicats (lliga a 1 volta); si persisteix l’empat.
3. Major nombre total de gols/punts marcats/anotats en la lliga; si persisteix l’empat.
4. Per menys sancions sobre l’equip i/o jugadors.
5. La tanda de penals directe entre tots 2 equips.
6. Per sorteig (que realitzarà la universitat coordinadora).

• Empat a punts entre tres o més equips al final de la lliga de classificació
S’aplicaran els criteris següents i en l’ordre establert a continuació:
1. Resultats dels partits jugats entre els equips implicats (nova classificació on es computen
només els resultats obtinguts entre ells); si persisteix l’empat entre alguns dels equips.
2. Diferència més gran entre la suma de gols/punts a favor i la suma de gols/punts en contra en
contra dels partits jugats entre els equips implicats; si persisteix l’empat entre alguns dels equips.
3. Diferència més gran entre la suma de gols/punts a favor i la suma de gols/punts en contra de
tots els partits jugats pels equips implicats; si persisteix l’empat entre alguns dels equips.
4. Major nombre total de gols/punts marcats/anotats en la lliga; si persisteix l’empat entre alguns
dels equips.
5. Per menys sancions sobre l’equip i/o jugadors.
6. Per sorteig (que realitzarà la universitat coordinadora).

Assegurança/Atenció mèdica:
• Cobrirà qualsevol accident o lesió l’assegurança que els estudiants tenen contreta amb la seva
universitat. Cada universitat es farà responsable de tenir cura que les participants que la representin
tinguin la corresponent assegurança i de disposar durant les competicions dels mitjans humans i/o
materials per fer-se càrrec dels seus/ves participants en cas de sinistre.


