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Regla de futbol campo

Aquest article o secció té referències, però es necessita més per completar la seva verificabilitat. Aquest avís es va publicar el 17 de novembre de 2017. Les regles del futbol, també conegudes com a regles del joc a nivell fifa, són les regles que regeixen el futbol a tot el món. Els canvis associats són realitzats per la Junta de l'Associació Internacional de
Futbol, que està així per la FIFA i les quatre associacions de futbol del Regne Unit. Història article principal: Història del futbol Al llarg de la història s'han creat diferents normatives per a diferents codis, però les més similars a les del futbol actual van sorgir a mitjans del segle XIX a Anglaterra. El 1847 es va crear l'anomenat Cambridge Code a la Universitat
de Cambridge, que va ser la base per a la creació de la futura Associació de Futbol el 1863. Les regles creades el 1863 junts per l'Associació de Futbol d'Anglaterra són considerades les primeres en el futbol. Les 18 regles històriques creades aquell any són la base de les actuals:[1] El 1886 es va celebrar la primera reunió oficial de la Junta de l'Associació
Internacional de Futbol, una associació que pretenia organitzar el futbol del Regne Unit d'acord amb les mateixes regles processals. El 1913 la FIFA es va unir com a membre. El 1937 el nombre d'estàndards es va incrementar de 13 a 17. El 1997, es va modificar el següent canvi de regles important, en el qual el text de les regles es va incrementar en un
30%. Pas de les regles actuals. El pas ha de ser natural o artificial, encara que aquesta opció pot dependre de les regles de la competició. El terreny serà de forma rectangular, sent la seva longitud entre 90 i 120 m (de 100 a 110 m per a partits internacionals), i la seva amplada entre 45 i 90 m (de 64 a 75 m per a partits internacionals). Tot el perímetre del
sòl es caracteritzarà per línies de 12 cm d'ample com a màxim: les dues línies més llargues s'anomenen línies de cinturó, mentre que les dues línies més curtes seran les línies d'acabat (o inferiors). El camp es divideix en dues meitats per una línia paral·lela i equidistant als gols. Aquesta és la línia de mig camp. El punt central d'aquesta línia és el centre del
camp. Al seu voltant hi ha una circumferència de radi igual a 9,15 m. A partir d'aquest moment vostè fa el tret de sortida del joc i també els que es fan després de cada gol. A cada intersecció de l'acabat i les línies de banda (4 en total) es col·locarà un penjoll sense cap de sèrie d'almenys 1,5 m d'alçada. Opcionalment, es poden posar banderes externes a
terra a 1 m de distància de la intersecció de les línies de banda i la línia mitjana. Prenent cada intersecció al centre, s'ha de marcar una semi-circumferència del radi d'1 m des de la línia de banda fins a la línia de meta, a l'interior del terra. Aquesta àrea s'anomena zona de cantonada. Opcionalment és possible fer petites marques en els gols a 9,15 m de
cada penjoll; això per marcar la distància més propera que pot ser executar un angle. L'objectiu o l'objectiu. Dos pals verticals, tots dos equidistants dels penjolls, i units per un pal horitzontal (travesser) s'han de col·locar a les línies d'arribada. La distància entre l'interior dels pals verticals serà de 7,32 m i la distància entre la part inferior del travesser i el
terra de 2,44 m. Els pols han de ser de la mateixa amplada que les línies d'acabat i ser blancs. Aquesta construcció es dirà objectiu o objectiu, i disposa d'una xarxa que la cobreix, però ha d'estar entre la línia de meta i l'exterior del terreny. Els pals poden ser de forma quadrada, rectangular, rodona o el·líptica i poden ser de fusta, metall o altres materials
homologats. Es farà un seguiment de les àrees de destinació a l'àrea de destinació. Es dibuixen dues línies perpendiculars a la línia de meta, situades a 5,5 m de l'interior de cada pal vertical de la línia de meta. Aquestes línies aniran 5,5 m sobre el terreny de joc i s'uniran amb una línia paral·lela a la línia de meta. L'àrea delimitada per aquestes línies i la
línia de meta serà l'àrea de destinació. L'anomenada zona penal es remunta igual que la zona d'arribada, però amb línies de 16,5 m. Dins d'aquest àmbit, es marcarà el punt de penalització. Aquest punt es troba a 11 metres de la línia de meta i equidistant des dels pals de meta. Fora de l'àrea de penalització es marcarà un segment de circumferència amb
centre en el punt de penalització o punt de penalització i un radi de 9,15 m. La pilota La pilota o la pilota té una forma esfèrica utilitzada per a la pràctica del futbol. Ha d'estar fet de cuir o un altre material adequat. La seva circumferència serà d'entre 68 i 70 cm, la seva massa entre 410 i 450 g i la seva pressió entre 0,6 i 1,1 atm a nivell del mar. Des de la
Copa del Món de Futbol de 1934, la pilota s'ha utilitzat sentint, dissenyada el 1931. Per als partits a nivell fifa, totes les puntades han de tenir almenys una de les tres marques següents: el logotip aprovat per la FIFA El logotip inspeccionat per la FIFA La referència DEL PARTIT INTERNACIONAL La llista d'aquestes especificacions addicionals,
característiques de cadascuna de les categories, ha de ser aprovada per la Junta de l'Associació Internacional de Futbol. Els òrgans de control de qualitat seran seleccionats per la FIFA. En el futbol no es pot agafar la pilota amb les mans, excepte el porter o en els trets de sortida. Jugadors Cadascun dels dos equips que juguen un partit pot tenir un màxim
d'11 jugadors (comptant el porter), dins del camp, dels quals un jugarà porter, i ni més ni menys que 7 un equip. Si s'arriba a aquest nombre de jugadors, el joc s'acaba, donant a l'equip contrari un guanyador, amb una puntuació de tres a zero, encara que aquest últim nombre pot variar depenent de la competició. En competicions oficials cada equip podrà
fer fins a 3 canvis en el mateix joc i un més si s'arriba a temps extra, i es pot tenir 0 a 12 alternats a la banqueta, depenent de les regles de la competició. Per tal de fer una substitució entre un jugador inicial i un suplent, l'àrbitre ha de ser informat d'això. El suplent o substitut no podrà entrar al camp de joc fins que el jugador substituït hagi abandonat
completament el camp de joc. La substitució es farà a la línia i al camp mitjà durant un descans de partit. El jugador substituït no podrà tornar a entrar durant aquest joc. Si el jugador que introdueix infringeix aquestes normes, se'ls notificarà. En qualsevol moment del partit, fins i tot durant una tanda de penals, un jugador de camp pot canviar la seva posició
amb el porter, sempre que l'àrbitre hagi estat informat d'aquesta acció i es dugui a terme durant una interrupció. Si no es compleix alguna d'aquestes condicions, se'ls notificarà als dos jugadors. Si hi ha un expulsió abans de l'inici del partit, pot ser substituït per un suplent. Si un substitut és expulsat abans del partit, no podrà jugar, serà substituït i concedirà
la incursió. Equip principal del jugador: Equip de jugadors (futbol) Equip bàsic d'un jugador. Per raons de seguretat, els jugadors no podran portar elements que podrien ser perillosos, com ara nanses, collarets, i així successivament. Per a si mateixos i per als altres. Tot tipus de joies estan prohibides durant un partit, encara que estan cobertes amb una
mena de cinta adhesiva. La roba no ha de tenir taques de sang. Algunes proteccions de lents de cap, genoll o material tou estan permeses perquè no es consideren perilloses. Cada jugador ha de tenir les següents peces: cancellers de samarreta de màniga curta o mantega de canyella que es resisteixen a qualsevol tipus de cop. sabates o botins de
turmell. Curt. mitges llargues. Les samarretes d'ambdós equips i les dels dos porters han de tenir diferències per evitar confusions entre jugadors i àrbitres. El capità de cada equip ha de tenir una banda en un dels seus braços per diferenciar-lo d'altres jugadors. Abans que comenci cada partit, els àrbitres han de verificar que els jugadors compleixen amb la
normativa de l'equip. Si durant el desenvolupament del partit, l'àrbitre nota qualsevol violació de les normes, esperarà una interrupció del joc per dir-li als jugadors que del terreny de joc. Quan el jugador hagi fet els canvis necessaris, l'àrbitre comprovarà si hi ha canvis durant una interrupció i, si cau dins del permès, permetrà al jugador tornar al camp de joc.
Els àrbitres han d'expulsar el jugador si són atacats. Àrbitre principal àrbitre L'àrbitre principal és la màxima autoritat del joc. L'àrbitre és qui tindrà plena autoritat per fer complir les regles del partit en el partit pel qual va ser nomenat. Totes les decisions de l'àrbitre són finals. Només ell pot canviar una decisió, sempre que no ha reprès el joc o el joc s'ha
acabat. A més de comprovar el compliment de les altres normes, l'àrbitre ha de temps i prendre nota de les incidències del partit, aturar, suspendre o finalitzar el partit si és necessari, expulsar qualsevol oficial o desconegut del camp de joc i fins i tot fora de l'escenari. Aturarà el joc si considera que un jugador ha patit una lesió greu i podrà continuar el joc si
la lesió sembla ser menor. En aquest últim cas, quan el joc s'interromp per un altre motiu, permetrà als participants entrar per tractar el jugador lesionat. El jugador ha de sortir del camp després de ser tractat i pot tornar al camp només amb l'autorització de l'àrbitre. Es pot fer en qualsevol part del camp amb la pilota aturada o al llarg de la línia lateral amb la
pilota en joc sempre que no l'afecti. En aquest cas hi ha les següents excepcions: un porter lesionat no ha de sortir del camp. Un jugador que s'estavella contra un porter no ha de sortir del camp. Dos jugadors del mateix equip que xoquen entre ells no han de sortir del camp. Si un equip té el nombre mínim de jugadors, un jugador lesionat no ha de sortir del
camp. S'assegurarà que qualsevol jugador sagnant abandoni el camp de joc. Pot ser part d'una interrupció, subjecta a la verificació per part de l'àrbitre. Es mostrarà la targeta groga o vermella a qualsevol jugador que cometi una violació mereixedora d'ella. En el cas que un jugador cometi més d'una violació almateix temps, l'àrbitre castigarà el més greu.
Això permetrà que el joc continuï si l'equip contra el qual s'ha comès una infracció conserva la possessió de la pilota i guanya un major avantatge en contra, i sancionarà inicialment la infracció comesa si l'avantatge previst no està satisfet en aquest moment. Aquesta acció és coneguda popularment com la llei d'avantatge. En cas d'infracció fora del seu
àmbit de vista, actuarà d'acord amb les instruccions dels seus àrbitres assistents. Quan un jugador alternatiu intervingui en el partit sense el permís de l'àrbitre, a l'àrbitre se li mostrarà una targeta groga, si el jugador alternatiu per tal de salvar un gol, l'àrbitre ha d'expulsar aquest jugador i ha d'apiar un càstig indirecte en el qual el jugador substitut va
interferir amb la pilota. Al final del partit, presentarà un informe amb les dades de la peça a les autoritats competents. Àrbitre assistent A més de l'àrbitre principal hi ha àrbitres assistents, que s'encarreguen d'ajudar l'àrbitre a prendre decisions particulars en funció de la seva posició sobre el terreny de joc. Els participants són els encarregats d'indicar les
següents situacions, una decisió que pot o no ser acceptada per l'àrbitre principal: la pilota ha traspassat els límits del terreny al qual l'equip s'encarrega de realitzar una posició de cantonada, acabat o fora de joc. Substitució del jugador. Infraccions o incidències fora del camp de visió de l'àrbitre principal. Infraccions o incidències a prop de l'assistent. Si el
porter avança en un penal, o la pilota no ha entrat completament a la línia de meta. Els participants poden moure's al llarg d'una de les meitats de les línies de la banda, però poden entrar al camp si és necessari, per exemple per marcar la distància de barrera en tir lliure. Si un assistent es comporta de manera inadequada, pot ser expulsat per l'àrbitre
principal. El joc seria suspès si no hi hagués substitut per a l'assistent expulsat. A més, depenent de la competició, hi pot haver 1 o 2 assistents addicionals anomenats quart i cinquè àrbitres. S'encarreguen d'activitats fora del terreny de joc, com ara realitzar substitucions i indicar el temps afegit. Actualment i després del recent canvi de la FIFA en les regles
del partit per a la temporada 2010/2011, el quart àrbitre també pot cooperar amb l'àrbitre en la gestió del partit, però aquest últim serà l'encarregat de prendre les decisions finals. Desenvolupament de jocs el desenvolupament de jocs ha de ser net i lliure d'errors, però també ha de ser competitiu. Durada del partit Cada partit es juga en dos períodes de 45
minuts cadascun, llevat que s'acordi el contrari entre l'àrbitre i els dos equips participants. Entre els dos períodes, es realitzarà una pausa de 15 minuts. Un cop complert el temps afegit, l'àrbitre pot, a la seva discreció, afegir més temps per compensar el temps perdut. Les raons de modelatge que el temps afegit són les següents: substitucions. Valoració
d'una lesió per part de l'àrbitre. Transportant jugadors des del terra. Qualsevol altra raó per al temps de wasd. En el cas que s'hagi de xutar o traçar una sanció amb la pròrroga ja completada, el temps s'ampliarà fins que es fa la sanció. Es considera fet quan és un gol, es desvia del terreny de joc, toca el porter o toca qualsevol part de la porteria. Una
vegada El temps reglamentària (90 minuts normalment), incloses les altes, pot requerir una pròrroga o hores extraordinàries, en funció de les regles del concurs. Aquesta pròrroga consta de dos períodes de 15 minuts, però es pot completar si es converteix un gol d'or o plata, si aquests són permesos per la competició. També depenent de les regles de la
competició és possible realitzar tirs des del punt de penal després del temps normal (primer temps extra i després tir de penal). Començar i reprendre el partit Abans de l'inici del partit, els capitans d'ambdós equips es reuneixen amb l'àrbitre principal al mig del camp. El jugador que colpeja a quin costat ha caigut la moneda ha de triar quin objectiu atacarà el
seu equip, mentre que l'altre començarà el joc movent-se des del centre del camp. Durant la segona meitat, els equips canviaran de metes i mouran l'equip que va guanyar el sorteig. En algunes situacions d'un joc, com quan el joc s'interromp per eliminar un jugador lesionat del camp, cal fer una pilota a terra. La pilota de terra és una manera de reprendre el
joc després d'una interrupció temporal necessària. Si els jugadors de l'equip contrari triguen massa a treure l'àrbitre, els mostrarà una targeta groga. Quan el servei és com un arquer, el temps de tolerància és de 8 segons. Pilota en joc o fora de joc La pilota es considera fora de joc (no s'ha de confondre amb la regla de fora de joc) quan s'han creuat
completament els límits del terreny de joc o l'àrbitre ha interromput el joc. Cal assenyalar que les línies terrestres formen part del terreny de joc i no es consideren externes. No té res a veure amb la pilota que no toca el terra des de la línia, en creuar els límits del terra, tant per aire com per terra, la pilota es considera fora de joc. Gol marcat Un gol es
marcarà quan la pilota creua completament la línia interior de la línia de sortida entre les estaques verticals i sota el travesser de la porteria, sempre que l'equip que va marcar no hagi violat prèviament les regles del joc. Si un equip marca més gols que l'altre, serà el guanyador del joc. Si tots dos puntuen el mateix nombre de gols, el joc serà un empat.
Depenent de la competència, vostè pot estendre el joc amb hores extres o cops criminals. Cancel·lació del partit Hi pot haver diverses situacions en què se suspengui un joc, abans que es jugui el joc, durant el seu desenvolupament o una vegada que s'ha acabat. Aquest poder es deixa als àrbitres nomenats en aquesta reunió i a les autoritats oficials que
l'han organitzat. Entre les raons que es poden aportar pot ser: Indemnització. És a dir, un (o ambdós) equips decideixen no arribar a la controvèrsia, citant les raons per rebre la reunió dels perduts. Com a regla general, es queda bé i establir el resultat del partit en 3-0 contra l'equip sense filtrar. [2] Si els dos equips no es mostren, ja sigui de mutu acord o
per les raons establertes per ells, els cossos aplicaran diverses sancions, individus de cada cos. Desqualificació. Pot ocórrer durant o al final de la reunió. Durant el partit, i d'acord amb les regles de l'estat que l'organitza, es pot produir una infracció que desa desqualifica o dóna el joc per la pèrdua a l'equip ofensiu. Expulsions. Entre les causes més
comunes és tenir més de quatre jugadors expulsats durant el seu curs, de manera que tenir menys de set jugadors al camp (menys del permès) automàticament dóna el joc per a la finalització i derrota de 0-3. Alineació incorrecta. Una altra és fer una substitució no permesa per la normativa, com l'alineació d'un jugador sancionat amb l'acumulació de
targetes, o que després d'aquesta substitució no tingui estipulat el nombre mínim de jugadors del primer equip. [#1] De la mateixa manera, el partit va ser suspès en el moment de la violació amb un resultat de 0-3 contra l'equip ofensiu. Algunes d'aquestes situacions poden passar desapercebudes durant el joc, de manera que s'ha establert un període de
temps després del final del joc per presentar càrrecs. Si un equip reclama una alineació o una infracció inadequada, si es confirma, es cancel·larà el resultat produït en el partit i es resoldrà el resultat del 0-3. [3] Fora de joc article principal: Fora de joc El davanter blau a l'esquerra del diagrama està fora de joc, ja que està davant del penúltim defensor
(marcat per la línia de punts) i la pilota, però per anotar la violació ha de participar en el joc d'una de tres maneres possibles. La regla de desavantatge no constitueix en si mateixa una violació i per tant cap jugador pot rebre una targeta de l'àrbitre en violació d'aquesta regla. Un jugador queda atrapat fora de joc si, quan un company d'equip li dóna una
passada, ho és: més a prop de la línia de meta oposada que de la pilota; més a prop de la línia de meta oposada que el penúltim oponent. Aquestes regles no s'aplicaran quan el jugador: està en la seva pròpia meitat del camp; si el passi rebut prové d'un acabat o raid. Estar fora de lloc no és suficient per cometre la violació. A part d'això, el jugador en la
posició de desavantatge ha d'intervenir en el joc, interferir amb el joc d'un adversari o obtenir avantatge d'aquesta situació, de manera que el castigar la violació. Si s'esmenta la violació, l'àrbitre desenvoluparà un càstig indirecte contra l'equip en defensa des d'on es troba el jugador discapacitat de l'equip atacant. Defectes i sancions En alguns casos els
defectes són dignes d'advertència. L'àrbitre assigna una sanció o penalització a l'equip contrari del jugador que comet una de les següents violacions, que l'àrbitre considera imprudent, o amb l'ús d'una força excessiva: donar o intentar expulsar un adversari. Posar o tractar de fer d'un oponent una xanca. Saltar sobre un oponent. Acusació contra un
oponent. Colpejar o tractar de colpejar a un oponent. Empènyer un oponent. Les següents accions també seran sancionades amb un tir lliure o una sanció directa: mantenir un oponent. Escopir a un oponent. Mossegar un adversari. Toqueu deliberadament la pilota amb les mans, tenint en compte-la des de l'espatlla al final de l'extremitat, (el porter queda
exclòs dins de la vostra àrea). L'ús d'esprai per marcar la distància de la barrera s'ha popularitzat des de la Copa del Món de Futbol de 2014. S'executarà des del lloc on es va produir la violació. Si es va produir dins de l'àrea de penal del jugador que va cometre el delicte serà castigat amb una sanció sempre que en el moment de la violació la pilota estigui
en joc. A més, es denunciarà un càstig indirecte per a l'adversari si un jugador comet una de les següents violacions en l'opinió de l'àrbitre: Juga perillosament. Dificulta l'avanç d'un adversari. Evita que el porter trei la pilota amb les mans. Comet qualsevol altra infracció que no s'hagi esmentat anteriorment a la regla 12 i per a la qual s'hagi d'interrompre el
joc per notificar-te o expulsar-te. També es marcarà un tir lliure indirecte a favor de l'adversari si el porter comet una de les següents violacions: es triga més de sis segons a posar la pilota a la línia després d'haver estat comprovat amb les mans. Torna a tocar la pilota amb les mans després de posar-la en joc i sense que altres jugadors la toquessin. Toca
la pilota amb les mans després que un jugador del seu equip li doni amb el peu. Toqueu la pilota amb les mans després de rebre-la directament d'una batuda llançada per un company d'equip. El càstig indirecte en tots aquests casos es durà a terme des del lloc on es va produir la violació. L'àrbitre pot mostrar targetes grogues i vermelles si és necessari.
Prèviament, durant i després del partit, l'àrbitre podrà notificar (mostrar la targeta groga) o expulsar (targeta vermella) a qualsevol jugador, substitut, substitut o membre del personal d'entrenadors (directors tècnics i assistents) que figuren tant en per al joc. Un jugador que està al camp durant el desenvolupament del joc pot ser advertit si comet una de les
següents violacions: Ser culpable de conducta antiesportiva. Desaprova amb paraules o accions. Infringiu contínuament les regles del joc. Retardar la represa del joc. No respecti la distància reglamentària en un córner, tir lliure o kick-off. Sortir i tornar al terreny de joc sense el permís de l'àrbitre. Si el jugador en qüestió és un jugador substitut o substitut, se
li pot notificar si comet una de les següents violacions: Ser culpable de conducta antiesportiva. Desaprova amb paraules o accions. Retardar la represa del joc. Un jugador (titular, suplent o suplent) pot ser expulsat si comet una de les següents violacions: Ser culpable d'un joc seriós i aspre. Ser culpable de comportament violent. Escopir a un oponent o a
qualsevol altra persona. Evitar intencionadament un gol o perdre l'oportunitat de marcar un gol (això no és bo per al porter dins de la seva pròpia àrea de penal). Perdre l'oportunitat de gol evident d'un oponent que es dirigeix cap a la meta del jugador a través d'un delicte castigat amb un tir lliure o un penal. Utilitzeu el llenguatge o gesticular ofensivament,
grollerament, obscenament o ofensivament. Obtenir una segona represa en el mateix joc. La importància d'una conducta antiesportiva ha estat objecte de debat al llarg de la història. Tractar d'aconseguir que l'àrbitre per prendre la decisió equivocada es considera una conducta antiesportiva i ha de ser advertit. Pilota aturada tir lliure Un jugador de Red Bull
Salzburg es prepara per executar un tir lliure directe. En el futbol hi ha dos tipus de tirs lliures: directes i indirectes. Aquests estan marcats per l'àrbitre quan un equip comet un delicte digne d'ells. El procediment per realitzar un tir lliure és tocar la pilota amb el peu mentre el primer és immòbil. L'intèrpret no pot tornar a tocar la pilota sense que un altre
jugador la toqui. Tots els adversaris han d'estar com a mínim a 9,15 m de distància de la pilota. Si un jugador decideix executar ràpidament un tir lliure i un oponent a menys de 9,15 metres intercepta la pilota, l'àrbitre ha de permetre que el joc continuï. Si un jugador decideix executar ràpidament un tir lliure i un oponent a prop de la pilota intencionadament
impedeix l'execució, l'àrbitre ha de notificar al jugador que retardi la represa del joc. Si el càstig és a l'àrea de gol en si, es pot realitzar des de qualsevol lloc en ella, i tots els adversaris han d'estar fora de l'àrea; si es troba dins de l'àrea d'arribada rival, el tir s'executarà sobre la línia paral·lela a la més mateixa alçada que la infracció. Si l'equip defensor té un
tir lliure a favor de la seva pròpia àrea de penal, s'han d'enviar fora de l'àrea perquè un jugador rival toqui la pilota. Si l'adversari no respecta l'anterior, es repetirà el tret. L'intèrpret ha de tocar la pilota amb el peu, però després no pot tornar a tocar-la fins que un altre jugador ho faci. Si el jugador toca la pilota amb una part excepte les mans, després del xut
i sense que cap jugador la toqui, es marcarà un tir lliure indirecte a l'equip contrari. Si aquest últim es dóna amb un toc de mà, s'atorgarà un càstig directe a l'equip contrari des d'on es va produir la violació. Si passa dins de la seva àrea de penalització, serà un xut de penal que està marcat. Si el porter fa el xut i toca la pilota amb les mans dins de l'àrea de
penal sense que un altre jugador la toqui, s'atorgarà un tir lliure indirecte a l'equip contrari des d'on es va produir la violació. En un tir lliure, el joc comença quan l'intèrpret toca i mou la pilota, de manera que col·locar el peu per sobre de la pilota prèvia no la posa a la línia. Vostè pot marcar un gol directament des d'un tir lliure directe, mentre que en un
indirecte no es pot. En aquest últim cas, si la pilota entra en el seu propi gol, l'adversari es posarà a la cantonada, però si està en el gol oposat, es marcarà un xut de gol per al rival. Per indicar un càstig directe, l'àrbitre estén el braç a la defensa de l'equip ofensiu. Per a l'àrbitre indirecte el procediment de l'àrbitre és similar, però també ha de mantenir un
dels seus braços verticalment fins que un altre jugador toqui la pilota o la pilota surti del camp. Tir de penal Un jugador alemany (Michael Ballack) xuta un penal. La pena es marca quan un jugador comet una infracció digna de recollir un tir lliure directe dins de la seva pròpia àrea de penal. Un gol es pot marcar directament des d'ell. Serà executat per un
jugador de l'equip contrari a qui va cometre la violació. La pilota s'ha de col·locar al punt de penal de manera justa i l'intèrpret ha d'estar degudament identificat. El porter de l'equip contrari ha d'estar a la línia de meta de l'esmentada àrea de penal, i dins del seu objectiu. La resta de jugadors han d'estar a terra, fora de l'àrea de penal, darrere del punt de
penal i a 9,15 m del punt de penal. L'àrbitre assistent més proper es col·locarà a la vora de l'àrea de penal, més enllà de la línia de meta i en la posició més propera a la línia de cobertura de la banda. En les condicions anteriors, l'àrbitre pot donar el senyal per a l'execució del tir de penal. Quan es dóna el senyal, l'intèrpret ha de moure la pilota amb el cap
al gol rival). El joc es reprendrà quan quan jugador tocar i moure la pilota cap endavant. Si després del senyal, però abans de l'execució, l'intèrpret viola qualsevol regla, l'àrbitre continuarà jugant. Si es tracta d'un gol, es repetirà el tir, en cas contrari es marcarà un tir lliure indirecte a l'equip contrari des d'on es va produir la violació. Si el mateix passa amb el
porter rival (més comunament abans que es restableixi el partit), s'atorgarà un gol si la pilota ha entrat a la línia de meta, però es repetirà d'una altra manera. Si el company d'un intèrpret infringeix qualsevol regla (la infracció més comuna sol entrar a l'àrea de penalització abans de restaurar el partit), l'àrbitre continuarà jugant. Si es tracta d'un gol, el xut es
repetirà, però si no, es marcarà un tir lliure indirecte contra l'equip contrari des d'on es va produir la violació. Si el mateix passa amb el company d'equip d'un porter, el gol s'atorgarà si la pilota ha entrat a la línia de meta, però es repetirà d'una altra manera. Si els violadors de regles són jugadors d'ambdós equips, el tret es repetirà independentment del
resultat del tret. Si l'intèrpret torna a tocar la pilota sense que un altre jugador ho faci després del tret, es marcarà un tir lliure indirecte a l'equip contrari des d'on es va produir la violació. Si ho fa amb les mans, serà un càstig directe. Si la pilota toca qualsevol altre objecte des del moment en què la pilota avança, el xut es repetirà. Si després de rebotar fora
del porter, els pals o el travesser, la pilota toca uns quants altres objectes, l'àrbitre aturarà el partit i el recuperarà amb una pilota a terra des d'on es va produir l'esdeveniment. Si es produeix una penalització quan el temps afegit ja s'ha consumit completament al final d'un període, encara s'executarà. En el moment de l'execució, l'àrbitre pot acabar el
període després que la pilota hagi entrat a la línia de meta. Si la pilota rebota del porter o acaba i torna a terra, l'àrbitre pot acabar el període. Si aquest últim passa, però la pilota va des del terra o a la línia de meta (gol en aquest últim cas), es pot acabar el joc. El tret de sortida de l'atac és una manera de reprendre el joc. Concedit quan la pilota creua
completament qualsevol de les línies de la banda. Això el fa un jugador de l'equip contrari que el va tocar l'última vegada abans de marxar, i ho fa amb les mans d'on venia la pilota. El procediment per fer-ho és el següent: l'intèrpret ha de posar-se davant del camp, tenir una part d'ambdós peus a la línia de banda o fora d'ella, utilitzar les dues mans i llançar
la pilota des de darrere i per sobre del cap i amb els peus junts. Després del servei, l'intèrpret no pot tocar la pilota ser tocat per un altre jugador, però si això hagués de succeir (excepte amb les mans), l'equip contrari se li concediria un càstig indirecte des del lloc on es va produir la violació. Si aquest últim li passa al porter (és a dir, realitza el servei i toca la
pilota amb qualsevol part excepte les mans) i dins de l'àrea, serà castigat amb un càstig indirecte des del lloc on es va cometre la violació. Si l'intèrpret toca la pilota amb la mà, i sense haver estat tocat prèviament per un altre jugador després de xutar, l'àrbitre portarà un càstig directe a l'equip contrari des d'on es va produir el toc amb la mà. Si passa dins
de l'àrea de penal, l'àrbitre marca un penal per a l'equip contrari. Si l'intèrpret és el porter i això passa dins de l'àrea de penal, es marcaria un penal indirecte a l'equip contrari dins de l'àrea de penal, des d'on es va produir la violació. Els jugadors rivals han d'estar com a mínim a 2 metres de distància de l'intèrpret. Si un adversari no respecta aquest últim,
però no afecta el joc, es continuarà jugant. Si l'adversari distreu incorrectament o obstrueix l'intèrpret de servei, el primer rebrà una targeta groga. Si l'intèrpret fa el servei equivocat (ho fa en el lloc equivocat o incorrectament pel que fa al seu procediment), el servei serà realitzat per un jugador de l'equip contrari. No es pot convertir un objectiu directament
des d'un tret de sortida. Si això passa, a l'equip contrari se li concediria un xut de gol. Si hagués de passar amb el seu propi objectiu, l'adversari se li donaria un córner. Acabar la línia de meta és una manera de reprendre el joc. Recompensat quan la pilota talla completament qualsevol dels gols després de ser tocat per un jugador de l'equip atacant. Per
executar, un jugador de l'equip defensiu ha de xutar la pilota des de qualsevol lloc de l'àrea final. Tots els adversaris han d'estar fora de l'àrea de penal fins que la pilota estigui en joc, és a dir, quan han sortit de l'àrea de penal. Si la pilota no surt de l'àrea de penal, el xut es repetirà. Si el jugador toca la pilota amb alguna part excepte les mans, després del
servei i sense que cap jugador la toqui, es marcarà un tir lliure indirecte a l'equip contrari. Si aquest últim es dóna amb un toc de mà, s'atorgarà un càstig directe a l'equip contrari des d'on es va produir la violació. Si passa dins de l'àrea de penal, serà un penal que es marcarà. Si el porter realitza el servei i toca la pilota amb les mans dins de l'àrea de penal
sense que un altre jugador la toqui, s'atorgarà un càstig indirecte a l'equip contrari des del qual es va produir la violació. Un es pot convertir directament des d'un objectiu. Si un jugador marca contra el seu gol en un gol, es concedirà un córner per a l'equip contrari. Suprimeix la eliminació cantonada L'àrea des de la qual s'executa la cantonada. Anar de
cantonada és una manera de recuperar el joc. Recompensat quan la pilota talla completament qualsevol dels gols després de ser tocat per un jugador de l'equip defensiu, i si la pilota no creua dins de la porteria (si no un gol). Per executar-la, la pilota es col·loca en la semi-circumferència més propera a on va sortir la pilota, al costat del penjoll de
cantonada. Tots els rivals han d'estar almenys a 9,15 m de la semi-circumferència (10,15 m del penjoll). Si un adversari no respecta aquest últim, però no afecta el joc, l'àrbitre deixa jugar. L'intèrpret ha de tocar la pilota amb el peu, però després no pot tornar a tocar-la fins que un altre jugador ho faci. Si el jugador toca la pilota amb alguna part excepte les
mans, després del servei i sense que cap jugador la toqui, es marcarà un tir lliure indirecte a l'equip contrari. Si aquest últim es dóna amb un toc de mà, s'atorgarà un càstig directe a l'equip contrari des d'on es va produir la violació. Si passa dins de la seva àrea de penalització, serà un xut de penal que està marcat. Si el porter realitza el servei i toca la
pilota amb les mans dins de l'àrea de penal sense que un altre jugador la toqui, s'atorgarà un tir lliure indirecte a l'equip contrari des d'on es va produir la violació. Vegeu també Portal:Football. Contingut relacionat amb el futbol. Número de camisa (futbol) Regla de gol fora Fonts d'informació Referències - L'Associació de Futbol. 1863. Els mòduls ho fan.
Part 2 L'Associació de Futbol i les Primeres Regles de la FA (PHP). L'Associació d'Estatiticians del Futbol. [Consulta: 20 gener 2008].  • Diari esportiu (ed.). El codi disciplinari de la UEFA estableix una compensació amb una derrota per 3-0. [Consulta: 10 desembre 2020].  • Portal Digital objectiu (editat per). Com es desalinea? [Consulta: 10 desembre
2020].  Enllaços externs Normes oficials de la FIFA per a les regles de la FIFA 2011-2012 Les 14 regles originals de 1863 a AS.com ENAF-CTA. Web oficial d'àrbitres de futbol espanyols Dades: Q506630 Multimèdia: Lleis de futbol de l'associació Error en citació: Hi ha etiquetes &lt;ref&gt; són etiquetes per a un grup anomenat no., però l'etiqueta
corresponent no era &lt;references group=n.&gt;&lt;/references&gt; trobat. Extreure de ' ' &lt;/ref&gt;
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