REGULAMENTO

1.- REGULAMENTO DO TORNEO

III TORNEO DE FÚTBOL ALEVÍN E BENXAMÍN U.D. RIBERA CONCELLO DE O
ROSAL
MEMORIAL IAGO AMEAL PEREIRA

O III Torneo Fútbol Base U.D. RIBERA rexerase polo regulamento FIFA da Federación Española
de Fútbol (FEF). Dito regulamento fai referencia ás competicións de fútbol 8.

2.- CATEGORÍAS
A s categorías participantes comprenden os xogadores nados nos anos:

 Benxamín: Nados con posterioridade ó 01/01/2003
 Alevín: Nados con posterioridade ó 01/01/2001

3.- ESTRUCTURA E DURACIÓN DOS PARTIDOS

 Fase clasificatoria:
CATEGORÍA ALEVÍN: Dividiranse os equipos en dous grupos de catro equipos, onde xogarán
partidos de 1 tempo de 25 minutos.. Os partidos con resultado favorable puntuaranse con 3
puntos, os empatados con 1 punto e os perdidos con 0. Clasificaranse para a fase final o 1º
e 2º clasificado de cada grupo. En caso de empate a puntos mirarase en primeiro lugar o
golaverage particular, despois o golaverage xeral (diferencia entre goles a favor e en
contra), e se persiste o empate o equipo con máis goles a favor.

BENXAMÍN CATEGORÍA: Dividiranse os equipos en dous grupos de catro equipos, onde
xogarán partidos de 2 tempos de 12 minutos con 2 minutos de descanso. Os partidos con
resultado favorable puntuaranse con 3 puntos, os empatados con 1 punto e os perdidos con
0. Clasificaranse para a fase final o 1º e 2º clasificado de cada grupo. En caso de empate a
puntos mirarase en primeiro lugar o golaverage particular, despois o golaverage xeral
(diferencia entre goles a favor e en contra), e se persiste o empate o equipo con máis goles
a favor.

 Fase final:
Na categoría Benxamín e Alevín, nas semifinais o 1º xogará contra o 2º do outro grupo e
viceversa.
Disputaranse 2 tempos de 15 minutos con descanso de 2 minutos entre eles. En caso de
empate resolverase ós penaltis (3). En caso de que perdure o empate seguiranse con formato
de penaltis a morte súpeta.

4.- NÚMERO DE XOGADORES E SUPLENTES
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Un equipo poderá inscribir hasta un máximo de 15 xogadores . Tamén se deberán inscribir na
acta dúas persoas do corpo técnico. Poderanse facer tódalas substitucións que se queiran durante o
partido.

5.- DOCUMENTACIÓN
Todos os equipos deberán traer fichas federativas, libro de familia, DNI ou pasaporte de cada
xogador, adestrador e delegado. Estes documentos deberán de ser orixinais.
6.- EQUIPACIÓN
Todas as camisetas estarán provistas de números e estes deberán colocarse nas costas.

7.- PUNTUALIDADE
Os horarios levaranse en estricta rigorosidade. Os equipos deben de estar preparados 5
minutos antes do comezo do partido. Se non fora así e a organización entendera que non hai causa
xustificada, o partido daríaselle por perdido o infractor con resultado de 3-0.

8.- SANCIÓNS – RÉXIME DISCIPLINARIO
O xogador que sexa expulsado do terreo de xogo con tarxeta vermella directa será suspendido
para xogar o seguinte partido. O xogador que o longo do torneo acumule tres tarxetas amarelas será
suspendido para o seguinte encontro. Estas tarxetas son acumulables durante todo o torneo non
quitándose estas nas seguintes fases.
Os delegados dos equipos serán responsables da actitude e comportamento dos seus
xogadores cara os árbitros, compañeiros, adversarios, público, organización e material das instalacións
deportivas (vestiarios, instalacións, terreos de xogo,…)

9.- INSCRICIÓN DE XOGADORES
Un xogador só poderá estar escrito nunha categoría, na da súa idade ou na superior á da súa
idade, e do seu mesmo club. E sempre deberán estar inscritos na folla de relación de xogadores dende o
comezo do torneo, non permitindo a inclusión de novos xogadores durante o transcurso do mesmo.

10.- ÁRBITROS
O arbitro será a máxima autoridade no terreo de xogo, terá o poder de suspender o partido en
caso de ver algunha actitude negativa no comportamento dun equipo.

11.- RECLAMACIÓNS
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As protestas ou reclamacións deberán de entregarse por escrito ó delegado de campo antes de
transcorrer 60 minutos dende a finalización do partido en cuestión.
Tódalas decisións do comité de competición son inapelables e tódolos participantes deberán
respectar estas decisións sen excepción.

13.- SEGUROS
Tódolos delegados teñen que ter asegurados os seus xogadores dentro e fóra dos terreos de
xogo. Tódolos participantes deberán traer consigo a tarxeta da seguridade social ou do seguro privado.
O comité organizador non se responsabilizará de lesións, enfermidades, pérdidas ou roubos.
Todo incidente ou lesión durante o torneo farase cargo o equipo coas súas fichas federativas e
a correspondente mutualidade.
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RELACIÓN DE XOGADORES
Equipo:
Categoría:
Nº Dorsal

Nome Xogador

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A

Adestrador:
Delegado:
6

Data Nacemento
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Asdo
A COMISIÓN ORGANIZADORA DO TORNEO
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