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NORMAS ORGANIZATIVAS
- A fase final de categoría prebenxamín xogarase no Campo de Fútbol Municipal
de A Gándara. A de categoría alevín no Campo de Fútbol Penedo Redondo. E en
categoría benxamín cuartos de final e semifinais xogarase no Campo de Fútbol
Penedo Redondo, e a final e final de consolación no Campo de Fútbol Municipal
de A Gándara.
- Todos os equipos dispoñerán de 20’ para usar as duchas, inmediatamente
finalizado o seu correspondente partido. Unha vez terminado devandito periodo,
terán que abandonalas.
- Os participantes atenderán as indicacións dos membros da organización así
como as observacións que lles poidan facer para velar polo bo comportamento
dos membros dos equipos. Os xogadores e técnicos atenderán en todo momento
as observacións realizadas respecto diso desde a organización.
- A organización resérvase o dereito de resolver calquera situación tanto
deportiva como disciplinaria ou organizativa non prevista nestas normas.
- As decisións da Mesa Central son inapelables.
- O descoñecemento das normas do Torneo NON exime do seu cumprimento.
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10. Os cambios son ilimitados. Ningún xogador poderá entrar no terreo de xogo
antes de que o seu compañeiro substituído salga do CAMPO.
11. Durante os partidos, só poderán estar na zona de xogo as persoas acreditadas
no listado de xogadores e técnicos. Os xogadores suplentes permanecerán
sentados no banco.
12. Todo equipo debe presentarse na zona de calentamiento 10’ antes de comezar
o seu correspondente partido. Si atrasásese 5 minutos do horario establecido pola
organización para o comezo do encontro, será sancionado coa expulsión do
equipo da competición e a perda por 3-0 de todos os partidos dese equipo.
13. Toda reclamación será efectuada e resolta na mesa central, que é a máxima
autoridade deportiva do Torneo.
14. As decisións dos árbitros son inapelables.
15. Calquera incidencia física ou lesión será responsabilidade de cada club coa
cobertura do seguro deportivo inherente a licenza federativa.
NORMAS DISCIPLINARIAS:
1. Dúas tarxetas amarelas en dous partidos distintos carrexan un partido de
sanción.
2. Dúas tarxetas amarelas no mesmo partido carrexan a expulsión do mesmo e un
partido de sanción.
O seu equipo poderá completarse con outro xogador
3. Unha tarxeta vermella directa nun partido carrexa a expulsión do mesmo e un
partido de sanción.
O seu equipo poderá completarse con outro xogador
4. Calquera actitude antideportiva dos xogadores, aínda sen participar no xogo,
poderá ser sancionada.
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7. En caso de empate a puntos na fase de clasificación entre 2 equipos:
1. Clasificarase en primeiro lugar aquel que obtivese a vitoria no
enfrontamento directo.
2. En caso de persistir o empate, quedará primeiro o que tivese mellor
diferenza de goles (favor/contra).
3. Si non quedase resolto o empate no apartado "2", este se dirimirá polo
maior número de goles marcados.
4. Tarxetas recibidas. A estes efectos as amarelas valerán 1 punto e a
vermella directa 3 puntos (dobre amarela e por conseguinte vermella 2 puntos). O
equipo que menos puntos obteña respecto diso, clasificarase primeiro.
5. En caso de empate nos apartados "1", "2", "3" e “4”. Decidirase nunha
tanda de penaltis (3 por equipo).
En caso de empate a puntos na fase de clasificación
entre 3 ou máis equipos:
a. O maior número de puntos obtidos nos enfrontamentos directos entre os
implicados desfará o empate.
b. En caso de persistir o empate, aplicarase o criterio de mellor diferencia de
goles (favor/contra) nos partidos disputados entre os equipos empatados.
c. Si non quedase resolto o empate por aplicación do apartado anterior, este
se dirimirá polo maior número de goles marcados nos partidos disputados entre
os equipos empatados.
d. De persistir o empate, este resolverase pola mellor diferenza de goles
(favor/contra) nos partidos disputados entre todos os compoñentes do grupo.
e. Si aínda persiste o empate, o criterio a aplicar será o de maior número de
goles marcados nos partidos disputados entre todos os compoñentes do grupo.
f. Si o empate persiste aplicarase o criterio de Tarxetas Recibidas. A estes
efectos as amarelas valerán 1 punto e a vermella directa 3 puntos (dobre amarela
e por conseguinte vermella 2 puntos). O equipo que menos puntos obteña
respecto diso, clasificarase primeiro.
8. Estas normas aplicaranse todas e cada unha delas, na orde exposta, a todos
os equipos implicados no empate, tendo prioridad para decidir a orde dos equipos
a primeira norma que desfaga un empate.
9. Si logo de aplicar as normas quedan equipos empatados, volveranse a aplicar
ata que non queden empatados ou a súa aplicación non teña efecto.
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NORMAS DEPORTIVAS:
1. A reglamentación será a da R.F.E.F. de fútbol 8. Toda a normativa estará en
poder da organización e a disposición dos equipos durante a competición.
2. O día do torneo, os delegados dos equipos deberán presentarse na zona de
información como mínimo 30’ antes do seu primeiro encontro, cos documentos
acreditativos dos xogadores (licenza federativa actualizada ou DNI) e ordenados
polo número do listado. (Non se aceptarán fotocopias). Cada equipo estará
formado por un máximo de 15 xogadores. Durante o torneo cada xogador levará
sempre o mesmo dorsal.
Os clubs deberán ter os orixinais a disposición da organización en caso de ser
necesarios.
3. Cada partido será a tempo corrido dunha duración de 20’ (en categoría
benxamín e prebenxamín) e 25’ (en categoría alevín) sen cambio de campo. As
Finais será de 2 tempos de 15 minutos cada un, con cambio de campo
4. Na fase de Grupos, cada partido gañado serán 3 puntos; empatado 1 punto,
perdido 0 puntos.
5. A condición de Local e Visitante vén dada polo sorteo realizado. O equipo
Local, nun partido concreto, é o que aparece primeiro no emparellamento. A
única incidencia respecto diso ten que ver cos uniformes dos equipos, de maneira
que, en caso de coincidencia dos mesmos (e sempre que entre os equipos
implicados non se chegue a acordo), deberá cambiar o seu uniforme o equipo
"Visitante". De todos os xeitos habera un xogo de petos a disposición dos equipos
en caso de facer falta
6. Clasificaranse para cuartos de final os dous primeiros equipos de cada grupo.
Os emparellaientos virán determinados pola posición dos equipos nos seus
respectivos grupos.

