
LA NOSTRA NORMATIVA  
DE FUTBOL-FLAG 

 
 

JUGADORS 

 Cada equip està format per un mínim de 5 jugadors. 
 

TERRENY DE JOC 

 Està delimitat per la línia de fons (groga de les porteries). Cada camp té una llargada d’uns 20 metres. 
 

NO CONTACTE  

 El peto que els jugadors s’han de posar pels pantalons, és l’element que substitueix als placatges.  
 

LA PILOTA 

 Jugarem amb la mateixa pilota que en el rugbi, però d’escuma. 
 

DEFENSA 

 Els jugadors defensors no poden tocar als jugadors atacants. 

 Només es pot agafar el peto del jugador portador de la pilota. 
 

EL PLACATGE 

 Consisteix en treure el peto al jugador que té la pilota 

 El jugador atacant podrà córrer per l’espai o evitar al defensor, però no pot evitar que li agafin el peto 
ni protegir-lo amb la mà.  

 Quan un defensa treu un peto al jugador que porta la pilota, ha de cridar flag i aixecar el peto. Quan 
rep l’OK de l’àrbitre el deixarà al terra perquè el rival se’l pugui tornar a posar. 

 L’equip atacant realitzarà el servei des del mateix punt on estigui el peto al terra. Si el jugador al que li 
han tret el peto no planta la pilota i continua avançant, la possessió canviarà d’equip. 

 Si l’equip defensor és capaç de treure el peto d’un rival (sempre amb la possessió de la pilota) durant 3 
vegades consecutives, guanyaran la possessió de la pilota. 
 

LA PASSADA 

 Les passades sempre es faran endarrere o en paral·lel, mai endavant. 
 

ANAR AL TERRA 

 Els jugadors sempre han d’estar de peu. Si la pilota cau al terra, qualsevol dels dos equips la pot agafar, 
però no es poden tirar al terra per agafar-la. 

 
ELS SERVEIS 

 S’inicia el partit amb un sorteig. L’equip que el perd xutarà la pilota en direcció al camp rival (lo mateix 
quan es fa un assaig). Si la pilota surt per un costat es fa un servei de banda i si surt pel fons de la pista 
el servei es realitzarà des del centre del camp. 
 

LA PUNTUACIÓ 

 L’objectiu del joc és marcar un assaig; es comptabilitza quan un jugador ha traspassat la línia de fons 
amb la pilota a les mans. 

 Cada assaig compta 5 punts. 
 


