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Regla 1. El terreny de joc

1.1.
El terreny de joc és un rectangle de 40 m de llargària per 20 m
d’amplària. Els costats més llargs s’anomenen línies de banda,
i els curts, línies de fons.
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Comprén una zona de joc dividida en dos mitats per una línia
central paral·lela a les línies de fons, i dos àrees de porteria.
Les característiques del terreny de joc no poden ser modificades
en benefici d’un sol equip en cap aspecte.
6

1.2.
Cada porteria s’ha de situar al centre de la respectiva línia de fons
i ha d’estar fermament immobilitzada. Les mides interiors són de
2 m d’alçària per 3 m d’amplària. Els pals han d’estar sòlidament
subjectes al travesser, i les arestes posteriors han d’estar alineades
amb el costat posterior de la línia de porteria. Els pals i el travesser
han d’estar construïts amb el mateix material (fusta, aliatge lleuger
o material sintètic semblant). Les porteries han d’estar proveïdes de
xàrcies sense tensar, de tal manera que el baló que hi entre no puga
eixir rebotat immediatament a l’exterior.
1.3.
La superfície de l’àrea de porteria ha d’estar delimitada per una línia
recta discontínua de 3 m de llargària, traçada a 9 m de la porteria,
paral·lela a la línia de fons i continuada en cada extrem per un quart
de cercle de 9 m de radi, tenint com a centre l’aresta interna posterior de cada pal de la porteria. Els traços d’esta línia, denominada

2m

3m
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Regla 1. El terreny de joc

línia de puntets, fan 15 cm, i estan separats per intervals de
15 cm. També s’anomena línia de limitació del porter.
1.4.
La línia de 7 m, o de penal, s’indica amb un traç d’1 m de llargària,
pintat davant del centre de la porteria i paral·lel a la línia de fons, a
una distància de 7 m des del costat posterior de la línia de porteria.
1.5.
La línia central unix el punt mitjà de les línies de banda.
1.6.
Les línies de canvi es delimiten a un costat i a l’altre de la línia
central per una marca de 15 cm de llargària traçada perpendicularment sobre la línia de banda, a 4,5 m de distància de la
línia central. Com a referència per als equips, estes línies també
s’allarguen 15 cm cap a fora del terreny de joc.
1.7.
Totes les línies formen part de la superfície que delimiten. Fan 5 cm
d’amplària (excepte 1.8) i s’han de marcar de manera molt visible.
1.8.
El segment de la línia de fons comprés entre els dos pals de la
porteria (anomenat línia de porteria o de gol) té la mateixa amplària que els pals: 8 cm.
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Per a equips de categories de més de 18 anys, la duració del
partit és de dos períodes de 25 minuts, amb 10 minuts de
descans.
La duració del partit per a equips d’edats inferiors a 18 anys és
de dos períodes de 20 minuts si tenen de 18 a 13 anys, i de dos
períodes de 12 minuts si tenen de 8 a 12 anys, amb un descans
de 5 minuts en els dos casos.

Regla 2. La duració del partit

2.1.

2.2.
El partit comença amb el xiulit de l’àrbitre, que llança la pilota a
l’aire, i acaba amb un xiulit semblant.
Les infraccions i actituds antiesportives comeses han de ser
sancionades per l’àrbitre, fins i tot després d’haver-se produït el
senyal de final del partit.
2.3.
Després del descans, els equips canvien de camp.
9

Regla 2. La duració del partit

2.4.
L’àrbitre decidix —en circumstàncies de contratemps de jugadors
o si es produïx alguna situació de risc o de perill en el terreny de
joc (caiguda d’objectes, pista esvarosa, etc.), i sempre segons
el seu criteri— quan s’ha d’interrompre el temps de joc i quan
s’ha de reprendre.
L’àrbitre ha d’indicar a l’auxiliar el moment de la detenció dels
cronòmetres (temps parat) i el de posar-los en marxa.
La interrupció del temps de joc s’ha d’indicar al cronometrador
per mitjà de tres xiulits breus i formant simultàniament una T amb
les mans.
Al final d’una interrupció del temps de joc, el partit es reprén
sempre per mitjà d’un xiulit de l’àrbitre.
2.5.
Si s’ha de prolongar un partit empatat fins que guanye un equip,
després d’un descans de 5 minuts, cal sortejar l’orde en què es
llancen els dos penals per equip.
Si persistix l’empat, cada equip en llançarà un altre fins que es
trenque la igualtat en el marcador.
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El baló és de forma esfèrica, de plàstic, goma o material sintètic,
i de bot dinàmic.
3.2.
El baló reglamentari ha de tindre de 68 a 76 cm de circumferència
i un pes que oscil·la entre els 150 i els 180 g.

Regla 3. El baló

3.1.

3.3.
El baló de colpbol és l’homologat i autoritzat per l’Associació
Esportiva Colpbol i ha de portar-ne el distintiu.
3.4.
En cada partit s’han de presentar dos balons d’acord amb les
regles.
3.5.
Durant el partit, el baló
només es pot canviar en
cas de necessitat.
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Regla 4. Els jugadors

4.1.
Un equip, obligatòriament mixt, es compon de catorze jugadors
com a màxim, els quals s’han d’inscriure en l’acta del partit.
Cada equip ha de jugar obligatòriament amb un porter. En el
terreny de joc només pot haver-hi un màxim de set jugadors
alhora (sis jugadors de camp i un porter). Els altres jugadors són
reserves.
En la zona de canvi només s’admeten els reserves i els representants oficials (entrenador, delegat, preparador físic, metge i
massatgista).
4.2.
Per a començar un partit, han d’estar presents en el terreny
de joc almenys cinc jugadors de cada equip. Els equips poden
completar-se fins a catorze jugadors en el transcurs del partit.
No s’ha de suspendre el partit si, en el transcurs del joc, el nombre
de jugadors d’un equip és reduïx a menys de cinc.
4.3.
Es considera un jugador autoritzat per a jugar (qualificat, que hi
té dret) quan està present i inscrit en l’acta en el moment en què
es xiula l’inici de partit.
Un jugador autoritzat pot entrar en qualsevol moment en el
terreny de joc des de la seua zona de canvi. Els jugadors que hi
arriben després d’haver començat el partit han d’obtindre l’autorització de l’auxiliar per a participar-hi i estar inscrits prèviament
en l’acta.
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4.4.
Durant el partit, els reserves hi poden entrar en qualsevol moment
i de manera repetida sense avisar l’auxiliar, sempre que els jugadors que han de substituir hagen abandonat el terreny de joc amb
antelació.
Per al canvi de porters, també s’aplica esta regla.
Si s’ha de canviar el porter per un jugador de camp que es troba en
el terreny de joc, cal avisar l’àrbitre.
Només es permet entrar i eixir del terreny de joc a través de la zona
de canvi pròpia.
Durant una interrupció del temps de joc (joc parat), només es pot
fer una entrada suplementària al terreny de joc —i sempre des de
la zona de canvi— amb el consentiment de l’àrbitre.
Si després, o en ocasió d’un canvi antireglamentari, s’observa una
actitud antiesportiva greu o una agressió, el jugador culpable ha de
ser amonestat o expulsat.
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4.5.
Quan un jugador reserva entra en el terreny de joc indegudament o intervé de manera il·lícita fora del procediment normal
del canvi, ha de ser amonestat.
4.6.
La vestimenta dels jugadors de camp d’un equip ha de ser igual i
s’ha de distingir clarament en el color i el disseny de la de l’equip
contrari.
El jugador que actue com a porter ha de portar un peto que el
distingisca clarament de la resta del seu equip, de l’equip contrari
i del porter de l’equip contrari.
Els jugadors han de portar números de l’1 al 20 a l’esquena i al
pit. Els de l’esquena han de mesurar, almenys, 20 cm, i els del
pit,10 cm.
El color dels números ha de contrastar amb el de les camisetes.
Els jugadors han de portar calcer esportiu.
Està prohibit portar proteccions per a la cara o per al cap,
polseres, rellotges de polsera, anells, collars, arracades, ulleres
sense cinta elàstica de protecció o muntura sòlida, així com qualsevol objecte que puga ser perillós per als jugadors.
Els jugadors que no complisquen estes normes no seran autoritzats a jugar el partit fins que els objectes prohibits es retiren.
Els capitans dels equips han de portar al voltant de l’avantbraç
un braçalet amb la lletra C d’un color que contraste amb el de la
camiseta, de 4 cm d’amplària aproximadament.

14

Un jugador que actua com a porter pot actuar en el terreny de
joc com qualsevol altre jugador de camp. Igualment, un jugador
de camp pot jugar com a porter tan bon punt es col·loque el peto
de porter i avise l’àrbitre del canvi.
5.2.
Es permet al porter tocar el baló amb qualsevol part del cos en
l’àrea de porteria. Pot fer-ho, especialment, amb els peus (únic
jugador a qui es permet) sempre que ho faça amb intenció
defensiva, és a dir, quan el baló vinga d’un toc de l’equip contrari
i exclusivament dins de la seua àrea de porteria.

Regla 5. El porter

5.1.
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Regla 5. El porter

5.3.
Es permet al porter abandonar l’àrea de porteria i participar en
el joc. Llavors s’ha de sotmetre a les mateixes regles que regixen
per als jugadors de camp.
5.4.
Es prohibix al porter posar en perill l’adversari en qualsevol acció
defensiva.
5.5.
Es prohibix al porter tocar el baló fora de l’àrea de porteria amb
els peus o les cames.
5.6.
Es prohibix al porter tocar el baló dins de l’àrea de porteria amb
els peus o les cames si prové del toc d’un company.
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L’àrea és de lliure accés per a tots els jugadors quan el baló
està en joc.
6.2.
En el servici de porteria, cap jugador de l’equip atacant ni defensor
pot mantindre’s dins de l’àrea de porteria, llevat del porter i el
jugador que execute la treta.
6.3.
Per als jugadors de camp, dins de l’àrea regixen les mateixes
regles que en qualsevol altra part del camp.
6.4.
El porter pot colpejar la pilota amb el peu dins de l’àrea sempre
en acció defensiva.
En el servici de porteria, cap jugador de
l’equip atacant ni defensor pot mantindre’s
dins de l’àrea de porteria, llevat del porter
i el jugador que execute la treta.

Regla 6. L’àrea de porteria o àrea de puntets

6.1.
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Regla 7. Com es pot jugar el baló

7.1.
Es permet colpejar el baló amb l’ajuda de les mans, els braços, el
cap o el tronc (part superior del cos, per damunt de la cintura).
En canvi, no es permet colpejar-lo amb les cames o els peus
(intencionadament) ni amb el puny tancat. Estes accions són
infraccions que es resolen amb un servici de banda executat
per l’equip contrari en el lloc més pròxim a aquell en què s’ha
produït la falta.
7.2.
L’àrbitre és l’encarregat de decidir la intencionalitat o no dels
tocs amb les cames i amb els peus, i de determinar si és falta o
no. Si és un toc intencionat, s’ha de resoldre amb un servici de
falta efectuat des de la banda. Si no ho és, l’àrbitre ha de cridar
l’expressió «rebot, continuem» i ha de fer un gest amb la mà per
a indicar que continue el joc.
7.3.
Es prohibix tocar el baló dos vegades seguides. Es juga a un toc.
Només es pot tornar a colpejar quan un altre jugador, company
o contrari, haja tocat l’esfèric. Tocar el baló dos vegades seguides és dobles. Es resol amb un servici de falta des de la línia
de banda en el lloc més pròxim a aquell en què s’ha produït
la infracció.
Un toc involuntari al baló permet al jugador colpejar de nou la
pilota i alhora habilita el contrari també a colpejar-la.
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7.4.
Es prohibix retindre, agafar o llançar el baló amb una mà o amb les
dos mans.
7.5.
Si el baló toca l’àrbitre
dins del terreny de joc,
el joc continua.
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Regla 8. Comportament amb el contrari

8.1.
Es permet:
a) Utilitzar els braços i les mans per a blocar la trajectòria del baló.
b) Llevar la pilota al contrari colpejant-la amb la mà oberta i des
de qualsevol costat.
c) Blocar el camí al contrari amb el tronc per a guanyar la zona
o l’espai.
d) Entrar en contacte amb el contrari amb el tronc, davant del
contrari i amb els braços plegats, i mantindre este contacte
amb el propòsit de controlar i seguir l’oponent.
8.2.
Es prohibix:
a) Blocar o molestar antireglamentàriament el contrari amb els
braços, les mans o les cames.
b) Retindre, agafar, espentar el contrari o llançar-se damunt d’ell.
c) Obstruir o posar en perill el contrari (amb baló o sense) de
qualsevol altra forma que resulte antireglamentària.
8.3.
En cas d’infraccions en el comportament amb el contrari, s’ha
de decretar falta a favor de l’equip adversari.
8.4.
En cas d’infraccions en el comportament amb el contrari en què
les accions estan, principalment o exclusivament, dirigides cap
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al jugador i no cap al baló, s’han de decretar sancions disciplinàries
de manera progressiva: amonestació verbal, targeta groga i targeta
roja i expulsió. Les sancions progressives també s’han d’aplicar en
cas d’actitud antiesportiva.
8.5.
Un jugador que pose en perill un contrari ha de ser amonestat
particularment si:
a) D’un costat o de darrere, colpeja o estira cap arrere el braç amb
què un jugador contrari colpeja o passa el baló.
b) Colpeja el cos d’un oponent amb el peu o el genoll, o de qualsevol
altra manera.
c) Espenta un contrari que corre o que bota, o l’ataca de tal manera
que el contrari perd el control del cos.
8.6.
Una conducta antiesportiva greu ha de ser sancionada amb una
expulsió.
8.7.
En cas d’agressió, el jugador infractor ha de ser expulsat.
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Regla 9. El gol

9.1.
S’aconseguix un gol quan el baló traspassa totalment la línia
de porteria sense que el llançador o els seus companys hagen
comés cap falta.
Quan un defensor comet una falta que no impedix que el baló
entre en la porteria, el gol es considera vàlid.
El gol no és vàlid si l’àrbitre ha assenyalat la detenció del joc
abans que el baló haja entrat en la porteria. Un gol marcat per
un equip en la porteria pròpia és sempre un gol vàlid a favor de
l’equip contrari.
9.2.
Si l’àrbitre ha concedit un gol i s’ha fet el servici de centre
corresponent, el gol ja no pot ser anul·lat.
El servici de centre no s’ha d’efectuar quan es marque gol i a
continuació l’àrbitre faça el senyal del final de la primera part o
del final del partit.
9.3.
L’equip que ha marcat més gols és el guanyador del partit.
9.4.
El partit es considera empatat quan el nombre de gols marcats
per cada equip és el mateix o quan no n’han marcat cap.
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L’elecció del camp abans de començar el partit es determina a
sort. L’equip guanyador del sorteig tria la direcció en què atacarà
durant la primera part del partit.
10.2.
Per a posar en joc el baló al començament del partit, l’àrbitre
executa un servici de centre llançant el baló a l’aire entre dos
jugadors, un de cada equip, en el punt mitjà de la línia central.
Després del descans, els equips canvien de part del camp i ataquen
en la direcció oposada. El servici de centre correspon novament
a l’àrbitre de la mateixa manera indicada.
10.3.
Després de cada gol, l’equip que l’ha encaixat fa un servici de
centre, anomenat en este cas servici de gol.

Regla 10. El servici de centre

10.1.

10.4.
El servici de gol es fa al centre del terreny de joc, en qualsevol
direcció, en un termini de tres segons després d’haver ordenat
l’àrbitre amb el xiulit la posada en joc del baló. El jugador que
l’efectua ha de tindre un peu sobre la línia central fins que la seua
mà perda el contacte amb el baló.
Els jugadors de l’equip que fa el servici de centre no poden
traspassar la línia central fins que la mà del llançador perda el
contacte amb el baló. Si un company del llançador travessa la
línia central després del toc de xiulit però abans que la mà del
23

Regla 10. El servici de centre
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llançador perda el contacte amb el baló, s’ha d’assenyalar falta
a favor de l’equip contrari.
És obligatori que hi haja dos tocs de l’equip que fa el servici de gol
perquè l’equip contrari puga colpejar-lo. Si un contrari impacta
amb el baló abans del doble toc de l’equip que fa el servici, es
produïx una falta que s’ha de llançar des de la banda.
10.5.
En el servici de centre, els jugadors de cada equip han d’estar
en el seu camp respectiu.
10.6.
En qualsevol servici de falta, de banda, de córner o de centre,
els contraris han d’estar almenys a 3 metres del jugador que
l’efectua.

El servici de banda s’ordena quan el baló ha traspassat totalment
la línia de banda.
11.2.
Correspon fer el servici de banda a l’equip contrari al del jugador
que ha sigut l’últim a tocar el baló abans de traspassar la línia
de banda. Per a executar-lo, no cal xiulit.
11.3.
El servici de banda es fa en el punt on el baló ha travessat la
línia de banda.
11.4.

Regla 11. El servici de banda

11.1.

El jugador que fa el servici de banda ha de mantindre un peu
damunt de la línia de banda fins que la mà perda el contacte
amb el baló.
11.5.
Durant un servici de banda, els jugadors contraris s’han de mantindre com a mínim a 3 m del llançador.
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Regla 12. El servici de porteria

12.1.
S’ordena un servici de porteria quan el baló, colpejat en últim
terme per un jugador atacant, traspassa la línia de fons per
l’exterior de la porteria.
12.2.
El servici de porteria s’ha de fer sense xiulit, des de l’interior de
l’àrea de porteria. El servici de porteria es considera fet quan el
baló llançat pel porter o per un altre jugador traspassa la línia
de puntets.
12.3.
Quan el baló es para dins de l’àrea, cal repetir el servici.
12.4.
Després d’un servici de porteria, el porter o el jugador que l’ha
efectuat no pot tornar a jugar el baló fins que no l’haja tocat,
voluntàriament o no, un altre jugador.
12.5.
Quan es fa el servici de porteria, els jugadors de l’equip defensor
poden col·locar-se just en la línia de puntets.
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S’ordena córner quan el baló, colpejat en últim terme per un
jugador defensor, traspassa la línia de fons per l’exterior de la
porteria.
13.2.
El córner s’executa, sense necessitat de xiulit, des del cantó del
camp més pròxim al punt de línia de fons per on el baló se n’ha
eixit del terreny de joc.

Regla 13. El córner

13.1.

13.3.
Després d’un servici de córner, el jugador que l’ha efectuat no
pot tornar a jugar el baló fins que no l’haja tocat, voluntàriament
o no, un altre jugador.
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Regla 14. La falta

14.1.
Totes les faltes s’han de llançar des de la línia de banda, en el
punt més pròxim al lloc en què s’han produït.
14.2.
S’ha d’ordenar falta en els casos següents:
a) Sempre que un jugador colpege la pilota dos vegades seguides
intencionadament (dobles).
b) Sempre que un jugador de camp, o el porter fora de l’àrea
de puntets, toque el baló amb els peus o amb les cames
intencionadament.
c) Sempre que un jugador colpege la pilota amb el puny tancat.
d) En un canvi incorrecte o una entrada antireglamentària al
terreny de joc.
e) En les faltes del porter.
f) En les faltes dels jugadors de camp dins o fora de l’àrea.
g) Quan es juga el baló de manera antireglamentària.
h) Quan hi ha un comportament antireglamentari amb el contrari.
i)

Quan hi ha un comportament antireglamentari en relació amb
el servici de centre.

j)

Quan hi ha un comportament antireglamentari en relació
amb el servici de banda.

k) Quan hi ha un comportament antireglamentari en relació amb
el servici de porteria.
l) Quan hi ha un comportament antireglamentari en relació
amb el servici d’àrbitre.
28

m) Quan es llança de manera antireglamentària.
n) Quan es produïxen actituds antiesportives.
o) Quan hi ha una agressió.
14.3.
Quan s’executa una falta, els jugadors contraris s’han de mantindre
a una distància mínima de 3 metres del llançador.
14.4.
L’àrbitre no ha de sancionar amb falta una infracció de l’equip defensor
si, fent-ho, l’equip atacant queda perjudicat.
14.5.
Si s’ha interromput el partit sense que s’haja produït cap infracció,
l’àrbitre ho ha de resoldre fent un llançament a l’aire entre dos jugadors, un de cada equip.
14.6.
En el cas d’una sanció contra l’equip que té el baló, el baló ha de ser
deixat immediatament en terra.
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Regla 15. El llançament de penal

15.1.
S’ordenen llançaments de penal només en el casos en què els
partits han acabat en empat i cal que hi haja un guanyador.
15.2.
S’han de llançar dos penals per equip i, si persistix l’empat, un
penal més per equip fins que un dels dos resulte vencedor.
15.3.
El penal s’ha de llançar directament cap a la porteria i dins dels
tres segons següents al xiulit de l’àrbitre.
15.4.
Quan es llança un penal, el jugador que llança no ha de traspassar
la línia de 7 m abans que la mà perda el contacte amb el baló.
15.5.
Després d’un llançament de penal, el llançador no pot tornar a
jugar el baló.
15.6.
Quan es llança un penal, només s’han de situar en l’àrea el jugador llançador i el porter.
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Línia
de llançament
de penal

15.7.
En el llançament de penal, el porter s’ha de situar obligatòriament
sobre la línia de porteria. No pot abandonar esta posició fins que el
baló siga colpejat pel jugador contrari.
15.8.
Si el porter abandona esta posició, es decidix:
a) Gol, si el baló entra en la porteria.
b) Repetició del llançament de penal en tots els altres casos.
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Regla 16. El servici d’àrbitre

16.1.
El servici d’àrbitre consistix en un llançament de la pilota a l’aire,
en sentit vertical, entre dos jugadors, un de cada equip.
En fer un servici d’àrbitre, tots els jugadors, a excepció d’un jugador
per equip, s’han de mantindre, com a mínim, a 3 m de distància
de l’àrbitre que llança.
Els jugadors que es disputen el baló s’han de situar al costat
de l’àrbitre, cadascun en la part de la seua porteria respectiva.
Només es pot jugar el baló després que haja assolit el punt més
alt de la seua trajectòria.
16.2.
S’ordena el servici d’àrbitre en els casos següents:
a) Quan jugadors d’equips diferents cometen al mateix temps
una falta dins del terreny de joc.
b) Quan el baló toca el sostre o algun objecte fix per damunt del
terreny de joc.
c) Quan s’interromp el joc sense que hi haja infracció de les
regles.
d) Quan l’àrbitre, com a conseqüència d’algun dubte raonable,
no puga determinar amb claredat l’infractor de qualsevol
acció punible.

32

Tots els jugadors han d’estar en posició segons la regla corresponent.
Una posició incorrecta abans de l’execució ha de ser corregida
per l’àrbitre.
El baló ha d’estar en la mà del llançador abans de l’execució de
tots els llançaments.
17.2.
Quan es fa el servici de centre, de banda o de falta, córner o
un llançament de penal, una part del peu del llançador ha de
tocar terra constantment. Es permet alçar l’altre peu i tornar-lo
a posar en terra diverses vegades.
17.3.
L’àrbitre ha de xiular en els casos següents:
a) En la represa del joc.
b) Si un llançador es retarda en un servici de banda, de porteria
o de falta.

Regla 17. L’execució dels llançaments

17.1.

c) Per a indicar una rectificació o fer una advertència.
d) Per a amonestar amb una targeta groga.
e) Per a amonestar amb una targeta roja i expulsar un jugador.
f) En cas de dubte que no permeta a l’àrbitre determinar l’infractor de qualsevol acció punible.
e) Per a autoritzar un llançament de penal.
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Regla 17. L’execució dels llançaments

17.4.
En tots els casos, cal fer el llançament dins dels cinc segons
següents al xiulit de l’àrbitre, o dels tres segons següents en el
cas del servici de gol i del de penal.
Si no es fa el servici en el temps corresponent, correspon a
l’equip contrari el dret de recuperar la possessió del baló.
17.5.
Els llançaments es consideren executats quan la mà del llançador
perd el contacte amb el baló.
Durant l’execució de tots els llançaments, el baló ha de ser
colpejat i no ha de ser mai agafat o retingut; tampoc pot tocar-se
alhora per un altre company d’equip en el moment de l’execució.
17.6.
El llançador no pot jugar de nou el baló fins que no haja sigut
tocat per un altre jugador.
17.7.
No es pot fer un gol vàlid per mitjà del llançament directe de
qualsevol servici, excepte el servici de porteria.
17.8.
Durant l’execució d’un servici de banda, de porteria, d’un servici
de centre, de córner o d’una falta, l’àrbitre no ha de corregir
una situació incorrecta dels contraris si això no comporta un
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desavantatge per a l’equip executant amb una posada en joc immediata. Quan la situació irregular comporta un desavantatge, ha de
ser corregida per l’àrbitre.
Si l’àrbitre ha ordenat l’execució d’un llançament a pesar de la
situació irregular d’un jugador contrari, este té dret a intervindre
normalment en el joc.
El jugador contrari que retarda l’execució d’un llançament perquè
es col·loca massa prop del llançador o de qualsevol altra manera
irregular ha de ser amonestat.
17.9.
En cas d’actitud antiesportiva o d’agressió durant una interrupció
del joc o del temps de joc, el partit s’ha de reprendre per mitjà del
llançament corresponent a la causa de la interrupció.
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Regla 18. Les sancions disciplinàries

18.1.
Les sancions disciplinàries poden ser: amonestacions verbals,
accions dignes de sanció amb targeta groga i accions dignes de
sanció amb targeta roja i expulsió.
18.2.
Les amonestacions verbals consistixen en una advertència de
l’àrbitre al jugador infractor sobre la seua conducta antireglamentària, amb l’avís que la reincidència o persistència en la seua
actitud podria ser sancionada amb una targeta groga.
Cal advertir verbalment el jugador que incórrega en alguna de
les accions següents:
a) En cas d’infraccions en el comportament amb el contrari.
b) En cas de comportament antireglamentari amb motiu d’un
servici o llançament de l’equip contrari.
c) En cas de desaprovar lleument amb paraules o accions les
decisions arbitrals sobre casos del joc.
d) En canvis incorrectes o entrada al terreny de joc antireglamentàriament.
e) En cas de no deixar caure immediatament el baló quan l’àrbitre
pren una decisió contra l’equip que està en possessió del baló.
18.3.
Cal amonestar un jugador, i ha de rebre una targeta groga, si
comet alguna de les infraccions següents:
a) Acumulació d’amonestacions verbals.
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b) Infraccions greus en el comportament amb el contrari.
c) Ser culpable de conducta antiesportiva.
d) Desaprovar l’àrbitre amb paraules i accions.
e) Retardar fraudulentament la represa del joc.
f) Entrar deliberadament al terreny de joc amb la finalitat de perjudicar el transcurs normal del partit, tant per part de jugadors
com d’oficials.
g) Evitar un gol de l’equip contrari amb una acció antireglamentària.
L’àrbitre ha de comunicar obligatòriament a l’auxiliar el jugador
sancionat amb targeta groga.
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18.4.
Un jugador es fa mereixedor de targeta roja i expulsió si comet
alguna de les infraccions següents:
a) Ser culpable de joc brusc greu.
b) Ser culpable de conducta violenta o d’agressió.
c) Escopir a un adversari o a qualsevol altra persona.
d) Emprar llenguatge ofensiu, groller o obscé.
e) Fer gestos ofensius, obscens o desafiadors.
f) Tindre una actitud antiesportiva repetida o greu cap a un
jugador o oficial fora del terreny de joc.
g) Rebre una segona targeta groga en el mateix partit.
18.5.
L’àrbitre ha de comunicar a l’auxiliar el jugador que ha sigut
expulsat. L’expulsió d’un jugador o d’un oficial ha de ser sempre
per a la resta del partit, i el jugador expulsat ha d’abandonar
immediatament el terreny de joc i la zona de canvi. El requeriment
d’abandonar la zona de canvi implica també que el jugador o
l’oficial no es pot situar en cap lloc des del qual puga tindre alguna
influència sobre l’equip.
18.6.
L’expulsió comporta la desqualificació del jugador per a la resta
del partit.
Una vegada expulsat el jugador, ja no pot participar en el joc, i el
seu equip no pot ser completat.
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18.7.
Quan el porter és expulsat, un altre jugador ha d’ocupar el seu lloc.
18.8.
Quan un jugador o un oficial cometen simultàniament o successivament diverses infraccions (accions antireglamentàries, actituds
antiesportives, agressió) que requerixen diversos tipus de sancions
disciplinàries, només s’ha de decretar la sanció més greu.
18.9.
L’actitud antiesportiva o agressió dins del recinte de joc s’ha de
sancionar de la manera següent:
Abans del partit:
a) En cas d’actitud antiesportiva, amb una targeta groga.
b) En cas d’actitud antiesportiva greu o agressió, amb expulsió.
Durant el descans:
c) En cas d’actitud antiesportiva, amb una targeta groga.
d) En cas d’actitud antiesportiva repetida o greu, o agressió, amb
expulsió.
Després del partit:
e) Informe escrit.
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Regla 19. L’àrbitre

19.1.
Cada partit és dirigit per un àrbitre i assistit per un auxiliar.
19.2.
En els partits oficials ha d’haver-hi un àrbitre reserva preparat
per a qualsevol indisposició de l’àrbitre titular.
19.3.
L’àrbitre vigila la conducta dels jugadors des del moment en què
entren en el recinte de joc fins que l’abandonen.
19.4.
L’àrbitre examina l’estat del terreny de joc i de les porteries abans
del partit, verifica els balons i designa el que ha de ser utilitzat.
L’àrbitre, degudament uniformat, comprova la presència dels dos
equips i verifica l’acta del partit. Igualment, examina la vestimenta
dels jugadors i l’ocupació reglamentària de la zona de canvis, així
com la identitat dels responsables de cada equip inscrits en l’acta
del partit. Qualsevol irregularitat ha de ser corregida.
19.5.
L’àrbitre ha de traure a sort l’elecció de camp entre els capitans
d’equip.
19.6.
Al començament del partit i a l’inici del segon període, l’àrbitre fa el
servici de centre i assenyala amb un xiulit la posada en joc del baló.
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19.7.
L’àrbitre té la responsabilitat de fer observar les regles de joc i el
deure d’assenyalar les infraccions.
Si un àrbitre ha d’abandonar la seua missió en el curs del joc, l’àrbitre
reserva ha de dirigir la resta del partit.
19.8.
Correspon a l’àrbitre, en principi, assenyalar amb un xiulit:
a) Tots els servicis i llançaments segons les regles i després d’una
interrupció del temps de joc.
b) El final del primer període i l’acabament del partit.
c) Concedir la validesa d’un gol.
d) Si es produïx un accident greu mentre el baló està en joc, l’àrbitre
ha de detindre el joc immediatament i permetre l’entrada al camp
de l’auxili mèdic. Cal reprendre el partit amb un servici d’àrbitre.
19.9.
L’àrbitre és responsable del registre dels gols. Ha de prendre nota,
a més, de les targetes i les expulsions.
19.10.
L’àrbitre és el responsable del control del temps de joc. En cas de
dubte, pot consultar l’auxiliar.
19.11.
Després del partit, l’àrbitre ha de redactar correctament l’acta,
servint-se de les anotacions de l’auxiliar. Les desqualificacions fora
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del terreny de joc, les motivades per ofenses als àrbitres i les
expulsions, s’han de justificar en l’acta del partit.
19.12.
Les decisions de l’àrbitre fundades en la seua observació dels
fets són irrevocables.
Les decisions preses en contradicció amb les regles de joc
poden ser objecte de reclamacions.
Durant el partit, només poden dirigir-se als àrbitres els oficials
responsables d’equip.
19.13.
L’àrbitre té dret a interrompre el partit o a suspendre’l. Abans
de començar, l’àrbitre ha de fer tot el possible per a assegurar
el transcurs normal del partit fins al final.
19.14.
La vestimenta de l’àrbitre consistix en una camiseta de ratlles
horitzontals i alternatives verdes i blanques, i pantalons negres.
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L’auxiliar controla la llista de jugadors (només s’autoritzen
els jugadors inscrits en l’acta) i vigila l’entrada de jugadors que
completen els equips. L’auxiliar també fa anotacions en l’acta del
partit sobre les dades destacables, com ara gols, amonestacions
i expulsions.
20.2.
L’auxiliar ha de controlar:
a) El nombre correcte de jugadors i d’oficials en el banc de
reserves.

Regla 20. L’auxiliar

20.1.

b) L’entrada dels jugadors que fan tard per a completar l’equip.
c) L’eixida i l’entrada de reserves.
d) L’entrada al terreny de jugadors no qualificats.
20.3.
L’auxiliar ha de vigilar el temps com a assistent de l’àrbitre.
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VOCABULARI DEL COLPBOL

Vocabulari del colpbol

acta f. Document on es fan constar el resultat i les incidències
d’un partit.
aficionat -ada m. i f. Seguidor del colpbol o d’un equip de colpbol.
agafar (o retindre) el baló loc.verb. Subjectar o mantindre (el
baló) amb la mà, acció considerada antireglamentària.
alineació f. Conjunt de jugadors d’un equip seleccionats per a
disputar un partit.
amonestació f. Advertència que l’àrbitre fa a un jugador en cas
d’infracció del reglament.
anticipació f. Acció que fa un jugador defensor sobre l’atacant
que espera rebre el baló per a impedir que el reba.
àrbitre -a m.i f. Persona que s’encarrega d’interpretar i fer
complir el reglament durant un partit.
àrea de porteria f. Zona delimitada per la línia de puntets, en la qual
els jugadors es poden moure lliurement quan el baló està en joc.
àrea de puntets f. Àrea de porteria.
assetjament m. Acció de perseguir, importunar i molestar l’equip
contrari amb l’objectiu de recuperar el baló o impedir-ne l’avanç.
auxiliar m. i f. Assistent de l’àrbitre, que juntament amb este
forma el cos arbitral i és el responsable de l’acta del partit, de
controlar la llista de jugadors i de vigilar l’entrada de jugadors
que completen els equips.
baló m. Cos esfèric de plàstic, goma o material sintètic, de bot
dinàmic, i amb una circumferència de 68 a 76 cm i un pes que
oscil·la entre els 150 i els 180 g.
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banqueta f. Cadascun dels dos seients, un per equip, situats fora
del terreny de joc, a l’altura de la línia central, on s’asseuen durant
el partit l’entrenador, els jugadors suplents, etc.
blocatge m. Acció tècnica defensiva que consistix a col·locar els
braços estirats per a obstaculitzar o variar la trajectòria del baló en
un remat o en un servici.
bloqueig m. Acció de joc en què un jugador es col·loca en la trajectòria del contrari per a interrompre’n el desplaçament o barrar-li el
pas amb l’objectiu d’enganyar-lo, confondre’l o distraure’l.
bot de braç m. Acció tècnica que es produïx quan un jugador pega
un colp alt al baló després que este haja botat ben alt i davant de
l’executor.
bot i volea m. Colp al baló que es fa amb la palma de la mà immediatament després que este haja botat en terra a poca altura.
bot ràpid m. Bot i volea.
braçalet m. Tira de tela d’una certa amplària que cenyix el braç del
capità o de la capitana de cada equip per damunt del colze i que
servix de distintiu.
camiseta f. Peça de roba que cobrix la part superior del cos, i que
distingix un equip d’un altre.
camp de joc m. Terreny de joc.
canvi m. Substitució d’un jugador per un altre del mateix equip, que
es pot fer de manera lliure i il·limitada en el transcurs d’un partit.
capità- ana m. i f. Jugador que representa un equip en el terreny
de joc i que està autoritzat a dirigir-se a l’àrbitre durant el partit.
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central m. i f. Jugador —o jugadors, en defensa de quatre—
que se situa en el centre de la primera línia, que generalment
dóna les ordes en atac i defensa, marca les jugades i col·loca
els companys i que té com a missió principal detindre o tallar
l’atac de l’equip rival.
colp m. Acció tècnica, característica i principal, que consistix
a colpejar el baló amb els braços, el cap o el tronc, i, especialment, amb la mà oberta.
colp de dits m. Acció d’efectuar un toc subtil al baló amb la
regió de les falanges de la mà, amb l’objectiu d’enviar el baló en
la direcció desitjada.
colpbol m. Esport practicat entre dos equips obligatòriament
mixtos, de set jugadors cadascun, que té com a objectiu introduir el baló en la porteria contrària per mitjà de colps efectuats
bàsicament amb la mà oberta.
colpboler -a adj. i m. i f. Que és aficionat a l’esport del colpbol.
colpbolista (o colpboliste -a) m. i f. Jugador de colpbol.
colpbolístic -a adj. Del colpbol o que hi té relació.
colpejament m. Colp.
colpejar v. tr. Pegar colps (al baló).
conservar el baló loc. verb. Mantindre la possessió del baló i
el control del joc.
córner m. Acció amb què l’equip atacant posa en joc el baló des
del vèrtex on s’unixen les línies de fons i de banda després que
el baló haja travessat la línia de fons per l’exterior de la porteria
colpejat en últim terme per un jugador defensor.
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davanter -a m i f. Jugador ubicat més cap avant en el terreny de
joc, que té com a objectius principals rematar les jugades dels companys i marcar gols, tot i que també pot assistir altres jugadors.
davantera f. 1. Línia davantera. 2. Conjunt de jugadors que formen
la línia davantera.
deixada f. Acció de colpejar el baló amb l’objectiu de fer-lo accessible
a l’acció següent d’un company.
descans m. Parada del joc que es fa entre les dos parts d’un partit.
desmarcatge m. Acció d’escapar del control i la vigilància d’un jugador contrari.
desqualificació f. Acció d’excloure un jugador o un equip d’un partit
o d’una competició perquè ha infringit el reglament.
dobles m. pl. Acció antireglamentària que es produïx quan un jugador
toca intencionadament el baló dos vegades seguides.
duració f. Temps de joc d’un partit que varia segons l’edat dels
jugadors.
encaixar v. tr. Rebre (un gol de l’equip contrari).
entrenador -a m.i f. Tècnic esportiu titulat encarregat de dirigir un
equip durant el joc i els entrenaments, i de decidir l’alineació d’un
partit i els canvis.
equip m. Conjunt d’un màxim de catorze jugadors, set dels quals
participen simultàniament en el partit, que competixen en defensa
d’una mateixa entitat.
espentar v. tr. Exercir amb les mans una pressió brusca (sobre un
jugador contrari) a fi de desplaçar-lo, acció considerada antireglamentària.
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evitar la progressió loc. verb. Dificultar i impedir l’avanç amb el
baló (de l’equip contrari).
expulsió f. Castic per conducta antireglamentària greu, violenta
o injuriosa, o per haver reincidit en una falta, que imposa l’àrbitre
a un jugador i que comporta l’obligació d’abandonar el terreny de
joc durant tot el partit.
extrem m. i f. Jugador de la davantera que se situa més pròxim
a les bandes dreta o esquerra del terreny de joc.
extrem dret m. i f. Extrem situat a la dreta de la línia davantera.
extrem esquerre m. i f. Extrem situat a l’esquerra de la línia
davantera.
falta f. Infracció del reglament.
finta f. Moviment que fa un jugador amb l’objectiu d’enganyar,
confondre o distraure el contrari.
ganxo m. Colp que un jugador pega al baló amb la mà oberta
després de descriure amb el braç un semicercle horitzontal.
gol m. Acció d’introduir el baló dins de la porteria fent que travesse totalment la línia de gol.
intercepció f. Acció de capturar o de desviar el baló impulsat per
un contrari abans que arribe a la seua destinació.
joc parat m. Interrupció del temps de joc.
jugador -a de primera línia m. i f. Jugador que ocupa globalment la posició més pròxima al porter.
jugador -a de segona línia m. i f. Jugador que ocupa globalment
la posició següent més avançada a la primera línia.
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lateral m. i f. Jugador que se situa al costat del central o centrals
en la primera línia, ataca o defén per les zones laterals del terreny
de joc, i té més projecció ofensiva que el central.
lateral dret m. i f. Jugador que se situa al costat dret del central
o centrals en la primera línia.
lateral esquerre m. i f. Jugador que se situa al costat esquerre del
central o centrals en la primera línia.
línia central f. Línia que dividix el terreny de joc en dos espais de
les mateixes dimensions.
línia davantera f. Línia formada pels jugadors que tenen fonamentalment la funció d’atacar l’equip contrari.
línia de banda f. Cadascuna de les dos línies rectes, de 40 m de
llargària, que delimiten lateralment el terreny de joc.
línia de canvi f. Cadascuna de les dos línies rectes, de 15 cm de
llargària, traçades perpendicularment sobre la línia de banda a una
distància de 4,5 m respecte de la línia central.
línia de fons f. Cadascuna de les dos línies rectes de 20 m de llargària que delimiten el terreny de joc pels extrems.
línia de gol f. Línia de porteria.
línia de limitació del porter f. Línia de puntets.
línia de penal f. Línia recta, d’1 m de llargària, traçada davant del
centre de cada porteria en paral·lel a la línia de fons a una distància
de 7 m des del costat posterior de la línia de gol, i des de la qual
s’efectuen els llançaments de penal.
línia de porteria f. Segment de la línia de fons comprés entre els
dos pals de la porteria.
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línia de puntets f. Línia que delimita l’àrea de porteria, consistent en una línia recta discontínua de 3 m de llargària, traçada
a 9 m de la porteria, paral·lela a la línia de fons i continuada en
cada extrem per un quart de cercle de 9 m de radi, tenint com
a centre l’aresta interna posterior de cada pal de la porteria.
línia de 7 m f. Línia de penal.
lliga f. Sistema de competició oficial del colpbol.
LOC sigla Lliga Oficial de Colpbol.
marcar v. tr. 1. Aconseguir (un gol) introduint el baló en la
porteria contrària. 2. Seguir de prop (un jugador contrari) per a
desbaratar-li el joc.
marcatge m. Acció o efecte de marcar un jugador contrari.
ocupació dels espais lliures f. Desplaçament a zones on no hi
ha defensors, bé per a rebre el baló, bé per a facilitar la continuïtat de la creació de joc.
palma f. Colp que un jugador pega al baló amb la mà oberta
després de descriure amb el braç un semicercle vertical, que es
pot fer en l’aire o al bot, i que s’usa sovint en les deixades i per
a fer passades als companys.
parada f. Acció o efecte de parar el baló o d’interceptar una jugada.
paret f. Acció en què un jugador passa el baló a un company
d’equip per a superar un jugador contrari i automàticament
torna a rebre el baló per a crear joc.
passada f. Acció o efecte de passar el baló a un company.
penal m. Acció amb què un jugador posa el baló en joc amb un
colp directe des de la línia de penal contra la porteria contrària,
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defesa únicament pel porter de l’equip oponent, amb l’objectiu de
desfer un empat.
peus m. pl. Falta que comet un jugador quan toca la pilota deliberadament amb una cama o un peu.
pivot m. i f. Jugador que ocupa la posició central de la segona línia, i
que té un paper fonamental en la projecció del baló cap a la zona de
finalització. En sistemes de dos pivots en segona línia, l’un té generalment projecció ofensiva, i l’altre, defensiva. En sistemes de tres
línies, el pivot s’ha de situar per davant dels defenses i per darrere
de la línia davantera.
pivot atacant m. i f. Davanter.
porter -a m. i f. Jugador que defén la porteria per a evitar el gol
i l’únic que pot colpejar el baló amb els peus o les cames, sempre
només dins de la seua àrea de porteria i exclusivament després que
l’últim toc l’haja fet un jugador contrari.
porteria f. Marc rectangular format per dos pals verticals i un
travesser de 2 m i 3 m, respectivament, i limitat interiorment per
una xàrcia, pel qual ha d’entrar el baló per a fer un gol.
progressar cap a la meta loc. verb. Avançar amb el baló cap a la
porteria de l’equip contrari
protegir la meta loc. verb. Evitar rebre un gol.
puny m. Acció antireglamentària que es produïx quan un jugador
colpeja el baló amb la mà tancada.
raspada f. Acció consistent a colpejar el baló amb la mà arran de terra.
rebot m. Acció que es produïx quan el baló colpeja involuntàriament
un jugador.
53

Vocabulari del colpbol

rebuig m. Acció d’allunyar el baló de la zona més pròxima a la
porteria per a neutralitzar l’acció ofensiva de l’equip atacant.
recuperar el baló loc. verb. Aconseguir de nou la possessió del
baló i recuperar el control del joc.
recurs m. Acció de recórrer a parts del cos poc habituals per
a colpejar el baló.
remat m. Acció de finalitzar una jugada enviant el baló a la porteria contrària amb l’objectiu de marcar un gol.
revés m. Colp que pega un jugador al baló amb el dors de la mà
oberta, fent un moviment d’extensió d’esta.
sanció f. Penalització que s’aplica a un jugador per conducta
antireglamentària, consistent en una amonestació verbal, una
targeta groga o una targeta roja.
servici m. Acció de posar en joc el baló, colpejant-lo per dalt o
per baix des del lloc que indique el reglament en cada cas a fi
d’iniciar el joc o de reprendre’l.
servici de banda m. Acció de posar en joc el baló quan este
se n’ha eixit del terreny de joc per la línia de banda, favorable a
l’equip contrari de l’últim jugador que ha tocat el baló abans de
travessar la línia.
servici de centre m. Acció de posar en joc el baló des del punt
mitjà de la línia central que s’efectua al començament del partit,
a l’inici del segon període o després que s’haja produït un gol.
servici de falta m. Acció de posar en joc el baló des de la línia
de banda, que executa un jugador de l’equip contrari a l’infractor
després d’una acció antireglamentària.
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servici d’àrbitre -a m. Acció de posar en joc el baló que executa
l’àrbitre llançant el baló a l’aire entre un jugador de cada equip des
del punt mitjà de la línia central a l’inici de cada part del partit o bé en
qualsevol altre punt del camp després d’un joc parat decretat per ell.
servici de gol m. Servici de centre efectuat per l’equip que ha rebut
un gol immediatament després d’encaixar-lo.
servici de porteria m. Acció de posar en joc el baló, que executa
l’equip defensor des de dins de la seua àrea de porteria després
que el baló haja travessat la línia de fons per l’exterior de la porteria
colpejat en últim terme per un jugador atacant.
sistema de joc m. Col·locació inicial dels jugadors d’un equip en el
terreny de joc abans d’iniciar moviments ofensius i defensius.
suport m. Ajuda a un company o companya per a fer-li costat o
facilitar la creació de joc.
tancament m. Central.
targeta f. Xicotet full de cartolina o de plàstic que l’àrbitre mostra
a un jugador que ha efectuat una acció antireglamentària.
targeta groga f. Targeta de color groc que l’àrbitre mostra a un
jugador per a indicar una amonestació.
targeta roja f. Targeta de color roig que l’àrbitre mostra a un jugador per a indicar una falta greu castigada amb l’expulsió.
terreny de joc m. Superfície rectangular de 40 m de llargària i 20
m d’amplària, delimitada per les línies de banda i les línies de fons,
amb dos porteries.
toc a dos mans m. Colp al baló que es fa amb les dos mans alhora,
55

Vocabulari del colpbol

generalment per a passar o interceptar la pilota que sobrepassa
el jugador per dalt i a molta altura.
toc de braços m. Blocatge.
toc d’esquena m. Colp en què el jugador colpeja el baló que li
ha passat per dalt cap a la zona que li queda a l’esquena o quan
allarga una passada cap a eixe mateix lloc.
toc per baix cama m. Colp en què un jugador es passa el baló
entre les cames i que executa quan està en una posició contrària
al lloc on vol enviar el baló o quan vol fer una passada lateral per
a enganyar el contrari.
torneig m. Competició entre equips que es disputa per mitjà
d’eliminatòries o de lliga.
trobada de colpbol f. Denominació històrica de les primeres
trobades i competicions de colpbol, disputades des de finals dels
anys 90 fins a la creació de la Lliga Oficial de Colpbol.
vigilància f. Acció de controlar un jugador defensor els moviments dels adversaris, independentment que estiguen o no en
possessió del baló, sense efectuar cap tipus de marcatge o en
jugades a baló parat.
volea f. Colp que el jugador pega al baló amb la mà sense esperar que toque terra.
xut m. Acció de colpejar el baló amb el peu que efectua el porter.
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