




Un ano máis, atopámonos ante o inicio do curso escolar o
cal ven acompañado de ilusións, retos, promesas, interro-
gantes, medos e moitas ganas de seguir avanzando na vosa
educación. Pero na formación tamén ten unha parte moi
importante a educación deportiva, xa que dende a
Consellería de Cultura e Deporte consideramos que o
deporte escolar debe entenderse como un complemento
fundamental na formación integral das nenas e nenos do
noso país. Por iso, con este obxectivo acometemos este
novo programa “Deporte na Escola 2006/07”, no que quer-
emos fomentar a práctica deportiva máis aló da competi-
ción, adecuando os programas aos principios básicos dun
desenvolvemento harmónico do neno e da nena tanto físi-
co, coma intelectual e social.

Ademais sabemos que a consolidación dos hábitos da prác-
tica deportiva servirán para formar á mocidade nun modelo
de vida saudábel. Non buscamos formar a estas idades a
grandes estrelas do deporte; o que queremos é que a prác-
tica deportiva forme parte da vida dos nosos pequenos e
pequenas, para conseguir unha educación integral en condi-
cións de igualdade, hábitos deportivos fundamentais nesta
etapa de formación persoal e fomentar os valores do xogo
limpo

Así, con estes obxectivos acometemos este novo progra-
ma, no que temos postas todas as nosas ilusións xa que
queremos que sexa o inicio dunha nova etapa do “Deporte
na Escola”, na que contamos coas aportacións do profeso-
rado, dos pais e nais, dos alumnos e de todos aqueles que
traballan a prol de conseguir unha “cultura deportiva”.

Ánxela Bugallo Rodríguez
Conselleira de Cultura e Deporte





Conscientes de que a práctica do deporte supón un valor educati-
vo de grande importancia para o alumno, a Consellería de
Educación traballa para potencialo e incrementar a súa presenza
nos centros de ensino da Comunidade. O deporte escolar debe
entenderse como un complemento ao desenvolvemento educativo
da nena e do neno, garantindo o acceso universal dos mesmos á
práctica deportiva, ao tempo que satisface as necesidades indi-
viduais de cada deportista. 

Agora ben, esta tarefa de impulsar o desenvolvemento do deporte
escolar debemos realizala conxuntamente entre toda a comunidade
educativa. Así, os centros escolares, os profesores, as nais e os
pais e as institucións entendemos que o deporte escolar debe ter
como obxectivo coidar os principios educativos, na busca de incul-
car entre os máis pequenos os valores positivos do deporte (xogo
limpo, respecto ás normas, colocar os obxectivos persoais por
detrás dos do equipo, superar metas, integración social no grupo) e
evitando os valores negativos. Todo isto, sen esquecer os beneficios
físicos e psicolóxicos que supón a práctica regular de deporte.

Ao mesmo tempo, debemos reforzar estes valores creando nor-
mas positivas, sendo conscientes de que gañar non é o máis
importante, senón xogar e participar; e traballar na mellora das
habilidades sociais establecendo relacións positivas entre o alum-
nado, acadando a aceptación dos demais e marcando normas
para a mellora do comportamento do grupo. 

O deporte escolar supón un primeiro contacto do neno coa prácti-
ca deportiva no seu contorno habitual e natural a través dunha
opción polideportiva que permite adquirir un desenvolvemento har-
mónico e equilibrado neste senso. O programa Deporte na escola
2006/2007, posto en marcha este curso polas Consellerías de
Educación e de Cultura, entronca con estes obxectivos e supón
unha oportunidade de práctica deportiva regular e agradable para
o maior número posible de nenos. 

Nesta iniciativa participarán este curso ao redor de 200 centros
de ensino galegos, pero desde o Goberno autonómico agardamos
que se estenda a máis centros nas vindeiras edicións. O papel dos
centros docentes e de toda a comunidade educativa participante
neste programa xunta os seus esforzos con clubs e federacións
deportivas, e outras entidades públicas e privadas que traballan
no deporte, potenciando así un traballo conxunto que promova e
complemente as actuacións deportivas, fomentando o principal
valor como é a iniciación á participación. 

Desde estas páxinas gustaríame invitar a todos os centros de ensi-
no galegos a unirse a este programa, que representa un ambicioso
proxecto no que se conxungan práctica deportiva e aprendizaxe
cultural e no que a suma de todos os esforzos dos participantes
seguro dará excelentes resultados entre as futuras xeracións de
cidadáns galegos e de deportistas da nosa Comunidade.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria





Con cada comezo de outono bota a andar para os máis
novos un curso escolar marcado sempre por novas metas,
obxectivos que se van acadando co día a día e experiencias
que co tempo os farán medrar. Dende as institución este é
tamén un tempo para marcar novos retos. O da Dirección
Xeral para o Deporte é conseguir que o deporte entre nas
escolas de xeito organizado, a través dunha programación
seria, detida e que calle en profundidade ata formar parte
da vida cotiá dos nosos nenos e nenas.

Seguindo esta premisa, presentamos o novo programa de
Deporte Escolar 2006-2007 no que se establecen como pri-
oridades básicas a educación integral, no eido deportivo,
dos nenos e nenas en condicións de igualdade; o desen-
volvemento dun programa de deporte escolar que se
adapte ás características sociais e demográficas de Galiza,
e a posibilidade de ofrecer unha opción polideportiva basea-
da no contorno habitual dos nenos e nenas. Non podemos
deseñar un plan de deporte en idade escolar alleo ao día a
día dos nosos cativos, senón que temos que estudar o eido
no que se moven, atopar complicidades que fagan atracti-
va a práctica deportiva e así, facer deporte, será sempre un
premio cobizado. 

Dende a Dirección Xeral para o Deporte traballamos sobre
unha base tendente a debuxar un futuro ao que Galiza poida
aportar grandes nomes de deportistas de elite, pero tamén
un futuro no que o deporte forme parte intrínseca do día a
día dende a práctica de base ata a programación máis elab-
orada. Agardamos que, con este programa de Deporte na
escola que hoxe presentamos, teñamos paso o primeiro
paso e o máis certeiro.

Santiago Domínguez Olveira
Director Xeral para o Deporte





INTRODUCCIÓN

A oferta de actividades deportivas vinculados aos nenos e nenas que se atopan
nas idades escolares, debe comprender tamén os camiños para a iniciación á
actividade deportiva de competición e rendemento, sempre que se desenvolva
propiciando as condicións máis adecuadas, fundamentando todo o traballo no
desenvolvemento harmónico e integral, tanto físico, intelectual e social da nena
ou neno.

Estas oferta de actividade deportiva de competición estará vinculada directa-
mente cos programas de iniciación a competición das federacións deportivas
galegas con base cos seus programa de competición nas categorías base.

Estes programas están dirixidos fundamentalmente a orientar a participación dos
equipos ou deportistas individuais, tanto de nenas como de nenos, no ámbito da
especialización da competición deportiva.

Estes programas de competición deportiva deberán de atender os seguintes prin-
cipios básicos fundamentais:

a_ Adecuación dos programas de competición aos principios básicos dun
desenvolvemento harmónico do neno e nena, tanto físico, intelectual
como social.

b_ Mellora da capacitación dos técnicos responsábeis dos programas.

c_ Inclusión de modalidades adecuadas ás idades das categorías base.

d_ Mellora das condicións de seguridade das instalacións.

e_ Cobertura dos riscos e accidentes propios de cada actividade.

f_ Fomentar os valores do xogo limpo no ámbito da competición.

g_ Estruturas de participación que fomente a igualdade de oportunidades
entre nenas e nenos.

h_ En todos os casos deberá garantirse unha adecuada preparación o
capacitación das estruturas e técnicos que executen e organicen
estas actividades.

Atendendo a posta en marcha do programa “deporte na escola” a través da
actividade polideportiva-cultural para centros de ensino, a complementariedade
do itinerario da actividade deportiva de competición debe atender as seguintes
recomendacións sobre a programación das categorías:

 





A Dirección Xeral para o Deporte, coa colaboración das federacións
deportivas galegas, convoca as competicións deportivas en idade escolar
para o curso 2006-07.



Categoría Prebenxamín_ O presente programa recomenda a non programación de
actividades de competición nesta categoría. O desenvolvemento das actuacións
encamiñadas ao ámbito deportivo deben de basearse na realización de activi-
dades físicas e motrices dende unha perspectiva do xogo.

Categorías Benxamín e Alevín_ As actividades vinculadas a actividade físico -
deportiva deben de fundamentar os valores educativos a través da iniciación na
práctica de varias modalidades deportivas co obxectivo fundamental de fomen-
tar o hábito deportivo. A proposta da Dirección Xeral para o Deporte fundamen-
tase no programa “deporte na escola”, como camiño para o acceso a practica
deportiva o tempo que o programa de competicións deportivas en idade escolar,
en colaboración coas federacións deportivas galegas, define o itinerario no
ámbito da competición deportiva

Categoría Infantil_ As actividades vinculadas a actividade físico -deportiva deben
fundamentar os valores educativos a través da iniciación na práctica de varias
modalidades deportivas co obxectivo fundamental de fomentar o hábito deporti-
vo. A proposta da Dirección Xeral para o Deporte fundamentase no programa
“deporte na escola”, como camiño para o acceso a practica deportiva o tempo
que o programa de competicións deportivas en idade escolar, en colaboración
coas federacións deportivas galegas, define o itinerario no ámbito da competi-
ción deportiva

O programa de competición deportiva en idade escolar, será a base para a defini-
ción dos equipos galegos que participen nos campionatos de España escolares.

Categoría Cadete_ A existencia do programa de competición en idade escolar
encamiñada á práctica deportiva de competición e rendemento deportivo, así
como os programas de tecnificación, debe de fundamentarse nos aspectos
descritos neste programa.

O programa de competición deportiva en idade escolar, será a base para a defini-
ción dos equipos galegos que participen nos campionatos de España escolares.



Poderán inscribirse nestas competicións todos os centros de ensino, APA, clubs, escolas
deportivas municipais, agrupacións deportivas, etc., que o desexen.

PARTICIPANTES

CATEGORÍAS

DEPORTES POR CATEGORÍAS

Todos os participantes terán que xogar na categoría que lles corresponda pola súa idade, agás
naqueles deportes en que nas normas técnicas se especifiquen outras idades. En ningún caso
os/as xogadores/as poderán cambiar de equipo ou pertencer a máis dun da mesma modali-
dade deportiva ao longo de toda a tempada.

En todos os deportes En atletismo (pista) e campo a través

Benxamín nados nos anos 99-98-97 Benxamín nados nos anos 98 -99

Alevín nados nos anos 96-95 Alevín nados nos anos 97-96

Infantil nados nos anos 94-93 Infantil nados nos anos 95-94 

Cadete nados nos anos 92-91 Cadete nados nos anos 93-92

Atletismo benxamín alevín infantil cadete
Bádminton benxamín alevín infantil cadete
Baloncesto benxamín alevín infantil cadete
Balonmán benxamín alevín infantil cadete
Duatlón alevín infantil cadete
Fútbol sala benxamín alevín infantil cadete
Judo benxamín alevín infantil cadete
Tenis mesa benxamín alevín infantil cadete
Voleibol benxamín alevín infantil cadete
Xadrez benxamín alevín infantil cadete

Bases xerais



INSCRICIÓNS

DOCUMENTACIÓN

ORGANIZACIÓN E FASES

Cada entidade deberá facilitar a través do procedemento de inscrición os seguintes datos:

_ Datos completos da Entidade (segundo programa de inscrición).

– Datos dos ou das responsables do centro.

– Datos dos/as deportistas inscritos/as no programa.

O responsábel garantirá que os datos de cada participante corresponden a realidade (especifica-
mente a data de nacemento).

– Certificado de inscrición para participar:

Unha vez confirmada a inscrición do equipo no programa, o/a responsábel da entidade, deberá
imprimir o certificado de inscrición, que de forma automática facilita o programa informático de
inscrición. En caso de facer cambios nas inscricións, deberase imprimir o certificado de xogo para
cada xornada.

A Dirección Xeral para o Deporte, a través dos servizos provinciais e das agrupacións deportivas
da zona, coa colaboración das federacións deportivas galegas, organizará, se fose necesario polo
número de inscricións, fases comarcais e zonais, así como fases provinciais e autonómicas nos
deportes, categorías e datas de finalización que a continuación se indican:

A inscrición formalizarase a través da aplicación informática que se atopará dentro da páxina web
www.deportegalego.es e de forma específica no apartado de “deporte escolar”.

Para poder acceder o procedemento de inscrición, o responsábel, ou coordinador/a da entidade
deberá solicitar a clave de acceso a través da web. O sistema de inscrición enviará as claves para
acceder o programa e cada entidade poderá realizar a inscrición dos nenos e nenas, así como na
diversidade de modalidades ou categorías.

De cara a facilitar este procedemento de inscrición, os servizos provinciais de deportes, atenderán
individualmente todas as necesidades derivadas deste procedemento.

Na categoría benxamín a participación será mixta nunha competición única, e na categoría alevín
os equipos poderán ser masculinos-mixtos (integrados por nenos/as) e femininos, agás campo a
través, atletismo (pista), bádminton, judo e tenis de mesa, en que a competición será masculina e
feminina.

Na categoría infantil, en casos excepcionais de participación, logo de presentar solicitude individual
ante a Dirección Xeral para o Deporte, xunto coa autorización paterna, e escoitada a federación gale-
ga correspondente, poderase autorizar a participación de deportistas femininos en equipos masculi-
nos, agás en xadrez, en que a competición será mixta e feminina.

Entre os equipos que se clasifiquen para as fases seguintes, no comezo de cada fase farase sem-
pre un sorteo libre para o seu emparellamento.

Se un equipo ou deportista clasificado ou seleccionado para a seguinte fase ou campionato
(autonómico ou nacional) non puidese asistir, deberá xustificalo perante a Dirección Xeral para o
Deporte; neste caso, será substituído polo seguinte clasificado/a ou seleccionado/a, e poderá ser
sancionado.



Na categoría benxamín e alevín a competición remata na fase provincial e nas categorías infantil
e cadete rematan na fase autonómica.

Á fase nacional, infantil e cadete asistirán as seleccións autonómicas que cumpran os requisitos
esixidos nas convocatorias destas polo Consello Superior de Deportes.

CADRO DE DEPORTES, CATEGORÍAS E FASES

* 
as

 d
at

as
 s

er
an

 f
ix

ad
as

 p
ol

os
 s

er
vi

zo
s 

pr
ov

in
ci

ai
s

DEPORTES CATEGORÍAS FASE FASE CAMPIONATOS
PROVINCIAL AUTONÓMICA DE ESPAÑA

POR SELECCIÓNS 
AUTONÓMICAS

CAMPO BENXAMÍN Febreiro 2007
A TRAVÉS ALEVÍN Febreiro 2007

INFANTIL Febreiro 2007 Marzo de 2007
CADETE Febreiro 2007 Marzo de 2007 23-25 de marzo de 2007

ATLETISMO ALEVÍN Maio 2007
-Equipos INFANTIL Maio 2007 Maio 2007
(pista) CADETE Maio 2007 Maio 2007
ATLETISMO BENXAMÍN Maio 2007
-Individual ALEVÍN Maio 2007
(pista) INFANTIL Maio 2007 Xuño 2007

CADETE Maio 2007 Maio 2007 8-10 de xuño de 2007
BÁDMINTON BENXAMÍN Abril 2007

ALEVÍN Abril 2007
INFANTIL Abril 2007 Maio 2007
CADETES Abril 2007 Maio 2007 25-30 de xuño de 2007

BALONCESTO BENXAMÍN Marzo-abril 2007
ALEVÍN Marzo-abril 2007
INFANTIL Marzo-abril 2007 18,19,20 de 2-8 de xaneiro de 2007
CADETE Marzo-abril 2007 maio de 2007 2-8 de xaneiro de 2007

BALONMÁN BENXAMÍN Abril 2007
ALEVÍN Abril 2007
INFANTIL 15 abril 2007 29 de abril de 2007 2-8 de xaneiro de 2007
CADETE 8 abril 2007 22 de abril de 2007 2-8 de xaneiro de 2007

DUATLÓN ALEVÍN Maio 2007
INFANTIL Maio 2007 Maio 2007
CADETE Maio 2007 Maio 2007

FÚTBOL SALA BENXAMÍN Maio 2007
ALEVÍN Maio 2007
INFANTIL Maio 2007 Maio 2007 8-14 de abril de 2007
CADETE Maio 2007

JUDO BENXAMÍN Abril 2007
ALEVÍN Abril 2007
INFANTIL Abril 2007 14 abril 2007 4-6 de maio de 2007
CADETE Abril 2007 14 abril 2007 4-6 de maio de 2007

TENIS DE MESA BENXAMIN Abril 2007
ALEVÍN Abril 2007
INFANTIL Abril 2007 Maio 2007
CADETE Abril 2007 Maio 2007 25-30 de xuño de 2007

VOLEIBOL BENXAMÍN Maio 2007
ALEVÍN Maio 2007
INFANTIL Maio 2007 Maio 2007 8-14 de abril de 2007
CADETE Maio 2007 Maio 2007 8-14 de abril de 2007

XADREZ BENXAMÍN Maio 2007
ALEVÍN Maio 2007
INFANTIL Maio 2007 Maio 2007
CADETE Maio 2007 Maio 2007 25-30 de xuño de 2007



RÉXIME DE AXUDAS

RÉXIME DISCIPLINARIO

NORMAS DE COMPETICIÓN

As axudas correspondentes ás competicións organizadas pola Dirección Xeral para o Deporte
serán aboadas a través dos servizos provinciais de deportes, federacións deportivas e agru-
pacións deportivas de zona.

Os regulamentos de xogo, sancións, recursos, etc., serán os que figuran nas bases xerais e
normas técnicas de cada deporte. Así mesmo, todos os aspectos non recollidos nestas normas
se regularán pola normativa das respectivas federacións galegas e comités provinciais organi-
zadores.

1_ As infraccións das normas xerais de conduta deportiva, así como as cometidas con ocasión
ou como consecuencia dos encontros e competicións deportivas, serán denunciadas ante o
comité da delegación da federación galega respectiva, dentro dos tres días seguintes ao do
remate do encontro.

2_ As resolucións ditadas en primeira instancia polo anterior comité de competición poderán
ser obxecto de recurso, no prazo máximo de dez días, ante o comité de apelación da federación
respectiva.

3_ Contra as resolucións do comité de apelación, que esgotan a vía federativa, caberá inter-
poñer recurso, no prazo máximo de 15 días, ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva. 

4_ Para presentar denuncia e posteriores recursos non será necesario facer ningún depósito
económico.

CAMPIONATOS DE ESPAÑA 2007: novas incorporacións nas categorías infantil e cadete

VOLEI-PRAIA CADETE 28 de xuño - 1 de xullo de 2007
TRIATLÓN CADETE 22-24 de xuño de 2007
CICLISMO INFANTIL 14-16 de setembro de 2007
NATACIÓN INFANTIL 26-30 de xuño de 2007
ORIENTACIÓN INFANTIL 25-30 de xuño de 2007

As seleccións galegas para a fase nacional infantil e cadete das novas incorporacións de
deportes farase da seguinte forma: Ciclismo_a selección galega de ciclismo infantil composta
de 3 deportistas masculinos e 3 deportistas femininos, serán seleccionados no campionato
galego infantil que se celebrará no mes de agosto. Natación - categoría infantil_a selección
galega de natación ven determinada polas marcas mínimas establecidas pola Federación
Española de natación. Orientación_a selección galega de orientación que asistirá ao campiona-
to de España está formada por 4 deportistas masculinos e 4 femininos. A súa selección farase
a través de xornadas organizadas pola Asociación galega de Orientación, co calendario de
probas puntuais da liga galega de orientación. Tríatlon_ao campionato de España cadete de
Tríatlon asistirá unha selección galega composta por 3 deportistas masculinos e 3 femininos .
A selección sairá da celebración de 4 fases previas de Acuatlon. Volea praia_a selección gale-
ga de voleibol praia que representará a nosa comunidade no campionato de España está com-
posta por 3 deportistas masculinos e 3 femininos . A súa selección farase a través dunha fase
provincial e unha final autonómica.

 











Nesta modalidade deportiva organizaranse dous campionatos, un individual e outro
por equipos.

PARTICIPANTES

COMPETICIÓN INDIVIDUAL

Celebraranse como mínimo dúas xornadas previas á fase final provincial, nas que se
programarán todas as probas indicadas no cadro anexo, incluídas triatlón (alevín) e
tetratlón (infantil).

Cada atleta poderá participar como máximo en dúas probas das que compoñen o
programa. No caso de participar en dúas carreiras só poderá realizarse unha de máis
de 250 metros. Os participantes en triatlón alevín e tetratlón infantil non poderán
facelo en ningunha outra proba do programa.

Para participar na fase provincial e no campionato galego será obrigatorio participar
e clasificarse na fase anterior. Non se admitirá a participación fóra de concurso.

Para o campionato provincial clasificaranse os tres primeiros clasificados de cada
proba da fase comarcal correspondente, así como as catro mellores marcas en cada
proba das fases comarcais celebradas (eliminando as marcas dos tres primeiros
clasificados de cada proba e comarca que xa se clasificaron automáticamente). 

Para o campionato galego clasificaranse os tres primeiros atletas de cada proba da
fase final do campionato provincial e as catro mellores marcas de cada proba, con-
seguidas nas fases finais provinciais (excluídas as marcas dos atletas clasificados). 

En casos excepcionais (lesión ou enfermidade) a Dirección Xeral para o Deporte,
previa proposta razoada da federación galega, poderá autorizar a participación dos
atletas na fase final do campionato galego, sempre e cando a súa participación non
dane o desenvolvemento das probas nin modifique as series ou horario previsto. 

Para o campionato de España cadete, os deportistas serán seleccionados a propos-
ta da Federación Galega de Atletismo atendendo aos resultados do campionato
galego de pista, así como aos resultados individuais da tempada vixente.

Nas carreiras por rúas celebraranse semifinais e finais, clasificándose para a final
segundo o artigo 166.2 do Regulamento internacional de atletismo. Nos saltos hor-
izontais e lanzamentos, cada atleta só terá dereito a tres intentos.



PROGRAMA DE PROBAS INDIVIDUAIS

CATEGORÍA MASCULINA CATEGORÍA FEMININA

Benxamín Alevín Infantil Cadete Benxamín Alevín Infantil Cadete
98-99 97-96 95-94 92-93 98-99 96-97 94-95 92-93

60 ml 60 ml 80 ml 100 ml 60 ml 60 ml 80 ml 100 ml

1000 ml 1000 ml 150 ml 300 ml 1000 m 1000 m 150 ml 300 ml

Lonxitude 2 km marcha 500 ml 600 ml Lonxitude 2 km marcha 500 ml 600 ml

Peso 2kg Lonxitude 1000 ml 1000 ml Peso 2 kg Lonxitude 1000 ml 1000 ml

Peso 2kg 3000 ml 3000 ml Peso 2 kg 3000 ml 3000 ml

Altura 80 mv 100 mv Altura 80 mv 100 m

(0,84) (0,91) (0,76) (0,76)

Tríatlon 220 v 300 mv Tríatlon 220 v 300 mv

60ml-lonx-peso (0,76) (0,84) 60ml-lonx-peso (0,76) (0,76)

1000 m. 1500 m. ............ ............

obstáculos obstáculos

(0,76 con ría)

Altura Altura Altura Altura

Pértega Pértega Pértega Pértega

Lonxitude Lonxitude Lonxitude Lonxitude

Triple (*) Triple Triple (*) Triple

Peso 3 kg Peso 4 kg Peso 3 kg Peso 3 kg

Disco 800 gr Disco 1 kg Disco 800 gr Disco 800 gr

Xavelina Xavelina Xavelina Xavelina

500 gr. 600 gr. 400 gr. 500 gr.

Martelo Martelo Martelo Martelo

3 kg 4kg 3 kg 4 kg

3 km marcha 5 km marcha 3 km marcha 3 km marcha 

Tetratlón Tetratlón Tetratlón Tetratlón 

80mv-peso 100mv-peso 80 mv-peso 100 mv-peso

lox-80 m lox-100 m lox-100 m lox-80 m

* carreira máxima de 15 metros e táboa a 8 metros



Na categoría alevín_ un mesmo atleta só poderá tomar parte nunha proba e nun relevo,
podendo completar o equipo alevín cun máximo de dous deportistas da categoría benx-
amín, sempre e cando non compita na mesma xornada en ambas as dúas categorías.

Na categoría infantil_ cada atleta poderá participar en dúas probas das que compoñen
o programa e nun relevo. Se participa en dúas carreiras, só poderá realizar unha de máis
de 250 metros.

Os equipos para puntuar están obrigados a cubrir todas as probas. Se un atleta se reti-
ra ou é descualificado, considerarase como proba cuberta e neste caso a súa partici-
pación será de cero puntos.

A composición numérica dos equipos estará formada, como máximo, por tantos atletas
como os que se utilizan para cubrir as probas en que o equipo participe. Permitirase a
incorporación dun só atleta para completar cada relevo.

COMPETICIÓN POR EQUIPOS

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

A puntuación por equipos en todas as categorías, tanto nas probas individuais coma no
relevo, farase asignándolle N ao primeiro clasificado, N-1 ao segundo clasificado, N-2 ao
terceiro e así sucesivamente, sendo N igual ao número de equipos que participan.

A suma total de puntos corresponde ao cómputo de todas as probas, que establecerá a
clasificación por equipos. No caso de que un equipo non complete as probas necesarias
unha vez iniciada a competición, non se reestruturará a puntuación obtida ata o momen-
to, e será eliminado éste da puntuación final por equipos (o valor N será o mesmo
durante toda a competición).

Será gañador o equipo que máis puntos obteña ao final da competición. No caso de
empate entre dous ou máis equipos, clasificarase en primeiro lugar o equipo que teña
máis primeiros postos; de persistir o empate, os segundos postos, etc. Se continúa o
empate, concederáselle mellor clasificación ao que obteña mellor posto no relevo. No
caso de empate nunha proba, repartiranse os puntos entre os empatados.

Para o campionato provincial e galego clasificaranse os dous mellores equipos da fase
anterior por categoría e sexo (máximo de oito equipos na fase provincial e galega).



PROGRAMA DE PROBAS POR EQUIPOS

CATEGORÍA MASCULINA CATEGORÍA FEMININA

Alevín Infantil Alevín Infantil
96-97 95-94 96-97 95-94

60 ml 80 ml 60 ml 80 ml

2000 ml 150 ml 2000 ml 150 ml

Peso (2 kg) 1000 ml Peso (2 kg) 1000 ml

Altura 3.000 ml Altura 3.000 ml

Lonxitude 80 mv, 0,84 Lonxitude 80 mv, 0,76

2 km. Marcha 220 mv,0,76 2 km. marcha 220 mv,0,76

4x60 Peso (3 kg) 4x60 Peso (3 kg)

Disco (800 gr.) Disco (800 gr.)

Xavelina (500 gr.) Xavelina (400gr)

Altura Altura

Lonxitude Lonxitude 

3 km. Marcha 3 km. Marcha 

4 x 80 4 x 80

* carreira máxima de 15 metros e táboa a oito metros













Poderán participar todos os xogadores afiliados a clubs, asociacións, centros de ensi-
no, etc., nas categorías benxamín, alevín, infantil e cadete. A competición será soa-
mente por equipos. Se un xogador/a o desexa, pode competir nunha categoría inmedi-
ata superior, perdendo todos os seus dereitos a xogar na súa categoría.

Na fase local o sistema será por liga entre todos os equipos ou faranse grupos dependen-
do da inscrición. A competición na fase final provincial será por sistema de liga de dous
grupos de catro equipos dependendo dos participantes nas fases locais. A competición
por equipos xogarase en todas as categorías que teñan inscrición. Os equipos poden par-
ticipar con xogadores/as de categorías inferiores. Os equipos serán masculinos ou fem-
ininos. O número de xogadores/as por cada equipo será como mínimo de cinco
xogadores/as e un técnico e como máximo de sete xogadores/as e un técnico. Todos
os xogadores/as e técnicos deben ter o certificado informático de inscrición (da paxina
web) e pertencer á entidade que representan.

PARTICIPACIÓN

SISTEMA DE COMPETICIÓN

En todas as categorías a competición será por equipos desde a fase local ata a fase
galega (excepto nas categorías benxamín e alevín, que remata na fase provincial).



Xogarase sobre unha pista coas medidas aprobadas pola Federación Galega de
Bádminton. Os volantes de xogo serán homologados pola federación galega para a tem-
pada en vigor e serán de nailon para todas categorías (benxamín, alevín, infantil e
cadete) e fases (locais, provinciais e galega).

Só se recoñecerá como delegado/adestrador a persoa que figure na folla de inscrición. 

Na instalación deben estar presentes cinco xogadores/as e o delegado/adestrador,
como mínimo; do contrario, o equipo non pode xogar e dáselle por descualificado.

Os xogadores/as de cada equipo deben ir con camiseta identificativa das entidades que
representan e pantalón curto 

A aliñación de cada encontro entregarase 15 minutos antes do inicio e poderá variar en
cada encontro.

No caso de anotar máis dun equipo dunha mesma entidade, os xogadores só poderán
xogar no equipo no que estean anotados. No caso de clasificar máis dun equipo, non
poderán intercambiar xogadores dos equipos clasificados.

A organización disporá de árbitros para a competición; se é necesario, o xuíz árbitro
poderá nomear entre os xogadores participantes no torneo un árbitro de acordo co
estipulado no Regulamento xeral técnico da competición da Federación Galega de
Bádminton.

REGRAS DE XOGO

FASES

Fase comarcal-zonal_ a competición será soamente por equipos. Dependendo do número
de equipos montarase a competición de liga, todos contra todos ou por grupos. 

Fase provincial_ nas categorías alevín, infantil e cadete clasificaranse os oito mellores
equipos masculinos e femininos de cada categoría en función das fases zonais, excep-
to para categoría benxamín, na cal serán os oito mellores equipos mixtos.

Fase autonómica_ clasificaranse en función da seguinte táboa:

CATEGORÍA INFANTIL

PROVINCIA EQUIPO EQUIPO
MASCULINO FEMININO

A CORUÑA 2 2

LUGO 2 2

OURENSE 1 1

PONTEVEDRA 3 3

CATEGORÍA CADETE

PROVINCIA EQUIPO EQUIPO
MASCULINO FEMININO

A CORUÑA 3 2

LUGO 1 2

OURENSE 1 1

PONTEVEDRA 3 3



SISTEMA DE PUNTUACIÓN

SUBSTITUCIÓNS

OUTRAS NORMAS

Cada encontro entre dous equipos xogarase ao mellor de cinco partidos, é dicir,
cinco individuais. 

A orde dos encontros será:

1_ individual nº 5 do equipo A contra o individual nº 5 do equipo B.

2_ individual nº 4 do equipo A contra o individual nº 4 do equipo B.

3_ individual nº 3 do equipo A contra o individual nº 3 do equipo B.

4_ individual nº 2 do equipo A contra o individual nº 2 do equipo B.

5_ individual nº 1 do equipo A contra o individual nº 1 do equipo B.

Os equipos serán masculinos ou femininos paras categorías alevín, infantil e cadete.
A categoría benxamín poderá ser mixta. Xunto coa inscrición débense poñer os
xogadores, ata un máximo de 7, que participarán na competición local, provincial e
galega. Os xogadores poden variar dunha proba a outra, excepto que unha entidade
clasifique dous equipos; neste caso, deberán ser os mesmos ou outros
xogadores/as que non participasen anteriormente.

Cada encontro entre dous xogadores/as disputarase ao mellor de tres sets de 15
puntos directos sen prolongación. Gaña o primeiro que chegue a 15 puntos, podén-
dose dar un resultado de 15-14.

Para as fases provincial e autonómica só se aceptarán os cambios ata o xoves da
semana anterior á competición (hora tope, ás 12.00 horas); o criterio de substitu-
ción basearase sempre na fase clasificatoria (zonal ou provincial) e corresponderalle
ao equipo seguinte non clasificado. As substitucións de xogadores/as dun equipo
deberanse facer antes do xoves anterior á competición (hora tope, ás 12.00 horas).
En casos excepcionais poderá substituírse un xogador/a antes do inicio da competi-
ción por causas debidamente xustificadas (por exemplo, a causa de enfermidade ou
lesión, co correspondente certificado médico, etc.).

Todos os aspectos non recollidos nestas normas serán regulados pola normativa ofi-
cial da Federación Galega de Bádminton.



Para que o desenvolvemento das competicións poida ser dun nivel técnico máis
similar entre os equipos participantes, poderase organizar a competición nas
distintas categorías por divisións A e B. Na división A participarán aqueles equipos
que están interesados en disputar a fase final do campionato galego. A división B
rematará a súa competición na fase zonal ou provincial.

Cada centro, club ou entidade poderá participar cun número indefinido de
equipos, sempre que a súa nomenclatura os diferencie. En ningún caso se lles
permitirá aos xogadores/as cambiar de equipo ao longo da tempada, excepto ás
entidades en que existan dous ou máis equipos da mesma categoría (infantil),
que para a fase final autonómica poderán completar o seu cadro con xogadores/as
dos seus outros equipos.

PARTICIPACIÓN

COMPOSICIÓN DOS EQUIPOS

CATEGORÍAS BENXAMÍN E ALEVÍN

Cada equipo das categorías alevín e benxamín estará composto por un máximo de
18 xogadores/as e un mínimo de 10, inscritos en acta e presenza física para cada
encontro. Para as fases que se celebren por concentración ou supoñan desprazamen-
tos, os equipos terán dereito a desprazar 14 xogadores/as.

Nas categorías alevín e infantil, para completar o número de xogadores/as, os
equipos poderán aliñar en cada encontro un máximo de catro (4) xogadores de
segundo ano na categoría masculina e cinco (5) xogadoras de segundo ano da cate-
goría feminina inmediata inferior, non perdendo estes a categoría nin os dereitos a
xogar que lles corresponden pola súa idade.

No caso de que un club ou entidade non teña equipo de categoría inferior, poderá
inscribir xogadores de inferior categoría, coa licenza correspondente á súa idade,
ata un máximo de 3.

(*) cambio de banco

1ºPeríodo Descanso 2ºPeríodo Descanso 3ºPeríodo Descanso 4ºPeríodo

10´ 2´ 10´ 6´(*) 10´ 2´ 10´

A competición desenvolverase conforme as Adaptacións Regulamentarias
aprobadas pola Asemblea Xeral da Federación Galega de Balonmán e que apare-
cen recollidas no título 4 da vixente Noreba-Galicia.

A competición nestas categorías remata na fase provincial, sendo as dele-
gacións da federación galega as que establezan o calendario específico en fun-
ción do número de equipos que realicen a súa inscrición.

Cada encontro constará de catro períodos de 10 minutos cada un, con dous min-
utos de descanso entre os períodos 1º-2º e 3º-4º e seis minutos de descanso
entre os períodos 2º e 3º.

O cambio de banco e campo farase entre o segundo e o terceiro período.

 









CAMBIO DE XOGADORES

Soamente se poderán realizar cambios de xogadores/as ao comezo de cada perío-
do, agás no caso de lesión, logo de parada de tempo de xogo por parte dos
árbitros e coa autorización destes.

Todos/as os/as xogadores/as inscritos na acta do partido deberán xogar, como
mínimo, un período do partido. Calquera xogador poderá participar durante todos os
períodos do partido e poderá actuar de porteiro o número de períodos que
queira, cambiando unicamente a súa indumentaria.

CATEGORÍA INFANTIL

A categoría infantil remata na fase autonómica e desenvolverase en dúas fases:

_ PRIMEIRA FASE OU FASE PROVINCIAL_ cada delegación estable-
cerá o calendario específico en función do número de equipos que
realicen a súa inscrición.

_ SEGUNDA FASE OU FASE AUTONÓMICA_ clasificaranse ata un máximo
de seis equipos masculinos e seis femininos en función das inscricións
participantes na fase provincial.

REGRAS TÉCNICAS_ a competición desenvolverase segundo os regulamentos vixentes
da Real Federación Española de Balonmán.

_ Nesta categoría prohíbese a utilización de substancias adhesivas ou pegamentos.

_ Non se permitirán os cambios de xogadores especialistas só en ataque/defensa,
de acordo co seguinte desenvolvemento e aclaracións:

Desenvolvemento_ durante o partido, os reservas soamente poderán entrar no
terreo de xogo, cando o seu equipo estea en posesión do balón, sen avisar ao ano-
tador-cronometrador, e sempre que os xogadores/as que substitúen abandonasen o
terreo de xogo.

Aclaracións_ debe entenderse que un equipo está en posesión do balón: 

a) Cando calquera xogador/a do equipo ten o balón.

b) Cando se vai realizar un saque ou lanzamento ao seu favor.

_ Durante os time-out, solicitados polos responsables dos equipos, poden realizarse
cambios por parte dos dous equipos.

_ Cando se consegue un gol, debe entenderse que o equipo que marcou xa non se
atopa en posesión do balón. A sanción nestes casos será de exclusión de dous
minutos para o infractor.

_ Nos casos de forza maior, lesión, etc., e tras parada do tempo de xogo por parte
dos árbitros e coa súa autorización, o equipo que non estea en posesión do balón
poderá realizar cambios.

 



_ Cando un equipo sancionado cun lanzamento de 7 m en contra desexa cambiar o
porteiro/a, este cambio debe ser autorizado.

_ Os árbitros valorarán, segundo as circunstancias puntuais, se realizan un time-out para
que se produza o cambio, pero este, independentemente da detención ou non do
tempo de xogo, sempre que sexa autorizado.

_ Ao igual que un xogador pode lanzar todos os tiros a 7 m dun equipo, un só porteiro
pode intentar deter todos os lanzamentos.

_ Prohíbense as defensas mixtas. Se os árbitros detectan este tipo de defensas,
deberán actuar do seguinte modo:

Primeira vez_ interrupción do tempo de xogo e aviso ao adestrador do equipo
defensor de que está a realizar unha defensa non permitida. O xogo reiniciarase
coa execución dun golpe franco a favor do equipo non infractor dende o lugar
onde se atopaba o balón no momento da interrupción do xogo e do tempo de
xogo.

Sucesivas veces_ lanzamento de 7 m a favor do equipo que sofre a defensa non
permitida. Independentemente do resultado do lanzamento de 7 m, (con gol ou
sen gol), o xogo reiniciarase cun saque de banda dende a intersección da liña de
banda e a liña central, no lado onde está colocada a mesa do anotador-cronome-
trador ou zona de cambios a favor do equipo que executa o lanzamento de 7 m;
é dicir, o equipo non infractor disporá dun lanzamento de 7 m e nova posesión do
balón.

Non se lles permitirá aos xogadores nin oficiais ningunha actitude de insultos,
protestas ou xestos de desprezo a compañeiros, público e árbitros. A sanción
que se imporá, independente da disciplina que corresponda, será: Lanzamento de
sete metros en contra e o xogo reiniciarase cun saque de banda dende a inter-
sección da liña de banda e liña central no lado onde se atope a mesa do anota-
dor-cronometrador ou zona de cambio, é dicir, o equipo non infractor disporá dun
lanzamento de sete metros e nova posesión do balón.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN: Categoría Infantil

A clasificación establecerase de acordo co maior número de puntos obtido por cada
equipo, tendo en conta a seguinte táboa de puntuación:

Partido GAÑADO 2 puntos

Partido EMPATADO 1 punto

Partido PERDIDO 0 puntos



No caso de empate entre dous ou máis equipos, os criterios de clasificación serán os
que a continuación se recollen:

ENTRE DOUS EQUIPOS_ liga a unha soa volta

1_ Maior diferenza de goles, coa intervención de todos os equipos que participan
na competición.

2_ Maior número de goles marcados, intervindo todos os equipos.

3_ Mellor cociente xeral, resultante de dividir a suma de goles a favor entre a de
goles en contra, coa intervención de todos os equipos.

4_ Mellor cociente, resultante de dividir a suma de goles a favor entre a de goles
en contra dos obtidos entre os equipos empatados.

5_ Pola mellor clasificación de xogo limpo.

6_ No caso, pouco probable, de que persistise o empate, celebraríase un encontro
de desempate en campo neutral, coas prórrogas regulamentaria e, se fose pre-
ciso, coa resolución regulamentaria establecida.

ENTRE MÁIS DE DOUS EQUIPOS_ liga a unha soa volta

1_ Maior diferenza de goles intervindo o resto dos equipos.

2_ Maior número de goles marcados entre todos os equipos que interviñeron na com-
petición. 

3_ Mellor cociente xeral da competición, resultante de dividir a suma de goles a
favor entre a de goles en contra.

4_ Puntos resultantes nunha clasificación particular entre os clubs empatados. 

5_ Maior diferenza de goles entre eles exclusivamente.

6_ Maior número de goles marcados, intervindo exclusivamente os clubs empata-
dos.

7_ Pola mellor clasificación de xogo limpo.

Nota: no caso de que un dos equipos empatados fose sancionado por aliñación indebida, por incomparecencia ou

retirada, a clasificación resolverase a favor do equipo non infractor.

PARTIDOS FINAIS_ eliminatorias a partido único

O equipo vencedor de cada eliminatoria determinarase de acordo co resultado final en
cada encontro.

No caso de empate decidirase cos seguintes criterios:

1_ Despois de 5 minutos de descanso, unha vez finalizado o segundo período do par-
tido, xogarase unha prórroga de dous tempos de cinco minutos cada un, cun
minuto de descanso entre período e período.

DESEMPATES



2_ De continuar o empate, procederase ao lanzamento de tiros de 7 m, segun-
do a fórmula recollida no regulamento de partidos e competicións vixente,
que é a que a continuación se desenvolve:

a_ Para a execución dos lanzamentos de 7 m, cada equipo designará cinco
xogadores/as entre os cualificados ao final do partido. Realizarase alterna-
tivamente un lanzamento contra o adversario. A designación dos lanzadores
será efectuada polos responsables de cada equipo e indicada aos árbitros
mediante unha lista en que mencionarán o nome e dorsal dos xogadores/as.

A orde de execución dos lanzamentos será libremente decidida polos
equipos e comunicada previamente aos árbitros.

b_ Os/as porteiros/as serán, así mesmo, designados libremente entre os
cualificados e nese momento poderán ser substituídos.

c_ Os árbitros sortearán a portaría que se vai utilizar. O equipo que comezará a
serie de lanzamentos será designado mediante sorteo efectuado polos árbitros.

d_ En caso de persistir o empate ao final da primeira serie de cinco lanza-
mentos, confeccionarase unha nova lista de cinco xogadores/as que poderá
ser distinta da inicial, pero sempre con xogadores/as cualificados ao final do
partido. O primeiro lanzamento será efectuado polo equipo contrario ao que
lanzara na primeira serie. A decisión que determinaría o vencedor interpre-
taríase da seguinte forma:

_ Se o equipo que efectúa o primeiro lanzamento non o transforma, o
adversario/a debe conseguir gol no lanzamento subseguinte para ser
declarado vencedor.

_ Cando o primeiro equipo transforme o seu lanzamento, se o segundo
equipo falla o seu, o primeiro equipo será declarado vencedor.

e_ Cando ao final da segunda serie persista o empate, proseguirase a serie de
lanzamentos ata a designación dun vencedor, intercambiando de novo a orde.

f_ Non poderán participar nos lanzamentos de 7 m os xogadores/as excluí-
dos, descualificados ou expulsados ao final do partido ou con posterioridade
a este.

g_ Dentro do rectángulo de xogo e durante a execución dos lanzamento de
7 m, só poderán estar os árbitros e os xogadores/as participantes en cada
lanzamento.

h_ O comportamento antideportivo nos lanzamentos de 7 m sancionarase,
sen excepción, coa descualificación do xogador/a.

i_ Se un xogador/a é descualificado ou resulta lesionado, poderá designarse un
substituto.

OUTRAS NORMAS

Todos os aspectos non recollidos nestas normas serán regulados pola normativa
oficial da Real Federación Española de Balonmán.











Todos os participantes deberán xogar na categoría que pola súa idade lles correspon-
da, agás aqueles xogadores/as que desexen participar nunha categoría inmediata
superior á da súa idade, logo da presentación dun certificado médico (en impreso
modelo oficial que lles facilitará a Federación Galega), a autorización paterna e a
licenza da categoría en que queiran xogar. Neste caso perderán a categoría que lles
correspondía pola súa idade, agás para participaren coa selección autonómica. Na
categoría alevín e infantil os equipos poderán aliñar un máximo de tres
xogadores/as da categoría inmediata inferior se pertencen ao mesmo club ou enti-
dade, sen perderen estes a categoría que lles corresponde á súa idade. En ningún
caso os xogadores/as poderán cambiar de división ou equipo e pertencer a máis dun
ao longo de toda a tempada. 

Cada equipo estará composto e fichará un máximo de 15 xogadores/as e poderá,
durante a competición, dar de baixa tres xogadores/as e outros tres de alta na cat-
egoría infantil, e catro na categoría alevín e benxamín, sempre que non pertenzan a
outro equipo na mesma tempada. 

A competición poderá desenvolverse en dúas divisións, A e B, para que esta com-
petición poida ser dun nivel técnico similar entre os participantes. En ambos os
casos procurarase un número mínimo de seis equipos por grupo.

Na división A participarán aqueles equipos que están interesados en disputar a fase
final do campionato galego. A división B rematará a súa competición na fase zonal
ou provincial.

Na división A todos os equipos deberán inscribir un mínimo de oito xogadores/as na
fase zonal, e na fase autonómica e final deberán inscribir en acta e en disposición
de xogar un mínimo de 10 xogadores, dos que polo menos cinco serán da mesma
categoría en que participa o equipo. Para as fases que supoñan desprazamento ou
hospedaxe, os equipos terán dereito a desprazar 12 xogadores/as mais un delega-
do/a e adestrador/a. Para poderen participar na fase autonómica desta competi-
ción, os clubs están obrigados a inscribirse e participar cun equipo na categoría de
minibásquet.

PARTICIPACIÓN



CATEGORÍA MASCULINA CATEGORÍA FEMININA

- Campión e subcampión da zona de Arousa - Campión e subcampión da zona de Arousa

- Campión e subcampión da zona da Coruña - Campión e subcampión da zona da Coruña

- Campión e subcampión da zona de Ferrol - Campión e subcampión da zona de Ferrol

- Campión e subcampión da zona de Lugo - Campión e subcampión da zona de Lugo

- Campión e subcampión da zona de Ourense - Campión e subcampión da zona de Ourense

- Campión e subcampión de Santiago - Campión e subcampión de Santiago

- Campión e subcampión de Vigo - Campión e subcampión de Vigo

- Terceiros clasificados da zona de Vigo e - Terceiros clasificados da zona de Ourense e
Lugo que quedaron campión e subcampión Vigo que quedaron campión e subcampión
da tempada 2005-06 da tempada 2005-06

Fase zonal_ As delegacións zonais poderán organizar os seus campionatos nunha ou
varias divisións, e poden participar tantos equipos por clubs como estas inscriban. A
competición poderá desenvolverse en dúas divisións, A e B, co fin de buscar un nivel
técnico similar entre os participantes, e para iso será necesario que cada división conte
polo menos con seis equipos. Na división A participarán aqueles equipos que están
interesados en disputar a fase final do campionato galego infantil e na división B partic-
iparán os equipos interesados en finalizar a súa competición na fase zonal. Os equipos
participantes deberán ter dous meses de competición interrompida/ininterrompida,
polo que se celebrará o campionato a dúas ou máis voltas. 

Nos partidos correspondentes ás fases zonais, as respectivas delegacións poderán
autorizar a aliñación dun número de xogadores/as inferior ao mínimo de dez esixido para
a fase autonómica.

Os equipos tramitarán o seu certificado informático de inscrición a través da páxina
web, polo menos oito días antes do inicio da competición.

Fase autonómica_ Unha vez celebradas as fases zonais, que deberán estar rematadas
antes do 8 de marzo de 2007, na categoría infantil da división A clasificaranse para a
fase autonómica os seguintes equipos:

FASES DA COMPETICIÓN



FORMA DE XOGO

REGRAS DE XOGO

Formaranse catro grupos de catro equipos nos que xogarán todos contra todos nunha
liga a dobre volta (6 xornadas). As delegacións zonais deberán comunicar antes das
13.30 horas do día 8 de marzo de 2007 os equipos clasificados nelas. De non se facer
así, as vacantes producidas neses casos serán cubertas polos equipos que o soliciten
por escrito á Federación Galega de Baloncesto a través da súa delegación zonal, con
anterioridade ao citado día. Así mesmo, antes desta data e hora, os equipos clasifica-
dos deberán comunicar por telegrama ou telefax a súa aceptación a participar na fase
autonómica. O sorteo para a confección de grupos e calendario efectuarase o 8 de
marzo de 2007, ás 19.30 horas nos locais da Federación Galega. As datas de cele-
bración desta fase serán o 18 e 25 de marzo e o 1, 15, 22 e 29 de abril de 2007.

Ao finalizar esta fase, disputaranse catro eliminatorias de primeiros clasificados contra
segundos, a dobre partido, os días 6 e 13 de maio de 2007. Os emparellamentos
realizaranse por sorteo puro, que se celebrará o día 2 de maio de 2007, ás 19.30 horas,
nos locais da Federación Galega, e non se poderán enfrontar dous equipos do mesmo
grupo. A orde de partidos será a seguinte: primeiro partido no campo dos equipos clasi-
ficados como segundos, e segundo partido no campo dos equipos clasificados como
primeiros. Os equipos vencedores destas catro eliminatorias disputarán por sistema de
liga a unha volta, todos contra todos por concentración, a fase final autonómica. O sor-
teo desta fase será o 14 de maio de 2007, ás 19.30 h, nos locais da FGB. Esta fase cel-
ebrarase os días 18, 19 e 20 de maio de 2007.

_ Na categoría benxamín e alevín (minibásquet), os equipos poderán ser masculinos,
femininos ou mixtos; celebrarase unha competición única, polo sistema de liga en
cada zona sen distinción de sexo. A categoría benxamín rematará na fase local e a
categoría alevín na provincial.

_ Esta competición rexerase polas normas recollidas no regulamento de xogo
“pasarela”.

_ O adestrador disporá de tres tempos mortos na primeira metade (1º e 2º cuarto) e de
tres tempos mortos na segunda metade (3º e 4º cuarto), que se poden utilizar indis-
tintamente en cada un dos períodos que compoñen cada parte, e non poden ser acu-
mulados dunha parte para a outra.

_ Descanso entre períodos: entre o 1º e o 2º e o 3º e o 4º, un minuto de descanso; entre
o 2º e o 3º dez minutos de descanso.

_ Non está permitido efectuar substitucións durante os tres primeiros períodos, salvo
para substituír un xogador lesionado, descualificado ou que cometese cinco faltas
persoais.



_ Cada xogador deberá xogar polo menos un período completo durante os tres
primeiros períodos, entendéndose por período completo o que vai desde o seu ini-
cio ata a súa finalización, coas seguintes excepcións:

a_ Un xogador que non finalice un período por lesión considérase que xa xogou
un período completo.

b_ Non existe obriga de ser substituído se o xogador recibe asistencia que non
provoque interrupción do xogo por máis de dous minutos. 

c_ Un xogador descualificado considérase que xogou un período completo.

d_ Un xogador que non finalice un período por ter cometidas cinco faltas persoais
considérase que xogou un período completo.

e_ A un xogador que substitúe outro lesionado, descualificado ou eliminado por
cinco faltas persoais, o período xogado non lle conta como completo.

f_ Cada xogador deberá permanecer no banco de substitutos durante un período
completo nos tres primeiros períodos, entendéndose por período completo
desde que se inicia o período ata que finaliza, sen excepcións.

g_ O equipo que recibe canastra poderá solicitar tempo morto.

h_ Lanzaranse dous tiros libres cando se exceda a 4ª falta por equipo en cada
período. En cada novo período iniciarase a conta de faltas de equipo desde
cero. Soamente serán acumulativas no cuarto período para os períodos extras.

i_ Aplicarase a regra de posesión de balón de 24 segundos, así como a de oito
segundos.

j_ Se na disputa dun partido un equipo supera no marcador o outro por unha
diferenza de 50 puntos, o partido darase por finalizado e pecharase a acta de
xogo, pero seguirá o encontro.

NORMAS DE COMPETICIÓN

OUTRAS NORMAS

O balón de xogo para esta categoría será da marca Báden, tamaño grande.

Para poder participar na fase autonómica, os xogadores/as, adestradores/as, dele-
gados/as e demais auxiliares deberán estar provistos obrigatoriamente do certifica-
do informático da inscrición (da páxina web) así como o DNI ou pasaporte individual
orixinal.

Nos partidos correspondentes ás fases autonómicas é obrigatorio aliñar un mínimo
de dez e un máximo de doce xogadores/as. 

Para os efectos de cumprir con esta obriga e no suposto de ausencia por calquera
causa de xogadores/as de idade infantil, os equipos deberán completar a aliñación
con xogadores/as pertencentes aos equipos de minibásquet do seu mesmo club. 

Todos os aspectos non recollidos nestas normas serán regulados pola normativa ofi-
cial da Federación Galega de Baloncesto.













Cada centro, club ou entidade deportiva poderá participar na primeira fase co número
de equipos que o desexen en cada categoría, sempre que a súa nomenclatura os difer-
encie. Para as seguintes fases, as entidades clasificadas poderán formar os equipos
seleccionando os seus atletas. Para todas as categorías celebrase só unha fase zonal,
unha comarcal e unha provincial, e para as categorías infantil e cadete celebrarase a
fase autonómica.

PARTICIPACIÓN

DISTANCIAS QUE HAI QUE PERCORRER

CATEGORÍAS COMARCAL ZONAL PROVINCIAL AUTONÓMICA

BENXAMÍN 500 m. 600 m. 700 m.

ALEVÍN FEMININO 800 m. 1.000 m. 1.800 m.

ALEVÍN MASCULINO 1.900 m. 2.100 m. 2.700 m.

INFANTIL FEMININO 1.600 m. 1800 m. 2.300 m. 2.500 m.

INFANTIL MASCULINO 2.900 m. 3.100 m. 3.700 m. 4.500 m.

CADETE FEMININO 2.000 m. 2.300 m. 3.000 m. 3.500 m.

CADETE MASCULINO 3.500 m. 4.000 m. 5.000 m. 6.000 m.



Cada equipo estará formado por seis corredores/as, dos que puntuarán os catro mellor
clasificados.

COMPOSICIÓN DOS EQUIPOS

CLASIFICACIÓNS

Estableceranse dúas clasificacións:

_Individual_segundo a orde de entrada na meta.

_Por equipos_sumando os puntos obtidos polos catro corredores/as mellor clasificados;
resultará vencedor o equipo que menor número de puntos obteña.

De se producir empate entre dous ou máis equipos, concederáselle mellor clasificación
a aquel cuxo derradeiro corredor/a puntuado obtivese mellor posto. Cada comité provin-
cial organizará nas distintas comarcas ou zonas un máximo de tres probas antes do
campionato provincial, e clasificaranse en cada unha delas os equipos e atletas que
cada comité organizador determine.

Para o campionato galego clasificaranse os dous mellores equipos e os seis primeiros
atletas, segundo a orde de entrada na meta, de cada campionato provincial, por cate-
goría e sexo. En casos excepcionais (lesión ou enfermidade) a Dirección Xeral para o
Deporte, coa previa proposta razoada da Federación Galega, poderá autorizar a partici-
pación dos atletas na fase final do campionato galego, sempre e cando a súa partici-
pación non dane o desenvolvemento das probas nin modifique as series ou horario pre-
vistos. 

Para o campionato de España cadete seleccionaranse os cinco primeiros atletas clasi-
ficados no campionato galego escolar e completando o resto da selección a proposta
da F.G. de Atletismo, atendendo ao nivel técnico do/da deportista e tendo en conta que
reúnan os requisitos esixidos na convocatoria do CSO.

 















Poderán inscribirse nestas competicións todos os centros de ensino, entidades, clubs,
escolas deportivas municipais, etc., co número de equipos que o desexen.

PARTICIPACIÓN

SISTEMA DE COMPETICIÓN

DISTANCIAS QUE HAI QUE PERCORRER

A competición será única nas tres categorías, e cada equipo estará formado por un máx-
imo de seis corredores/as, dos que puntuarán os tres mellores clasificados.
Estableceranse dúas clasificacións ao remate de cada competición, unha individual e
outra por equipos.

_ Individual_ segundo a orde de entrada na meta.

_ Por equipos_ a clasificacións por equipos obterase sumando os puntos obtidos polos
tres corredores mellor clasificados de cada club, resultando vencedor o equipo que
obteña menor número de puntos. Se se produce empate entre dous ou máis equipos,
clasificarase o club que clasifique primeiro o seu mellor equipo.

CATEGORÍAS

Alevín 1000 m 4000 m bicicleta 500 m

Infantil 2000 m 8000 m bicicleta 1000 m

Cadete 3000 m 12000 m bicicleta 1500 m

Será obrigatorio o casco protector para as carreiras de bicicleta, e non serán necesarias bicicletas especiais de

ciclismo. Os desenvolvementos non poden ser superiores a 7, 49 m de pedalada.



Fases previas_ a participación en cada unha destas fases será libre, e poderán
inscribirse todas as entidades co número de equipos e deportistas que o desexen.
Atendendo ao número de inscricións, organizaranse ata un máximo de dúas probas con
carácter zonal-comarcal antes da fase final provincial.

Fase provincial_ para esta fase clasificaranse os dous mellores equipos e os seis
primeiros clasificados da clasificación xeral individual. A Federación Galega de
Pentatlón Moderno e Triatlón poderá convidar un máximo de catro atletas individuais e
un equipo, con autorización previa da Dirección Xeral para o Deporte. 

Fase autonómica_ para a fase autonómica clasificaranse de cada provincia os dous mel-
lores equipos por categoría e sexo, así como os seis mellores deportistas clasificados
de forma individual. A Federación Galega de Triatlón, coa autorización previa da
Dirección Xeral para o Deporte, poderá convidar á fase autonómica un máximo de oito
deportistas individuais e tres clubs.

ORGANIZACIÓN E FASES

OUTRAS NORMAS

As normas de competición, sancións, recursos, etc., serán as que figuran nos regula-
mentos da Federación Galega de Pentatlón Moderno e Triatlón.

Será necesario o casco protector para segmento de bicicleta; terá que ir atado dende
que se colle a bicicleta ata que se deixa no seu sitio despois de rematar o percorrido. 

As bicicletas terán que ter o seguinte desenvolvemento: como mínimo 14 dentes no
piñón traseiro e un máximo de 52 dentes no prato dianteiro (está prohibido utilizar
menos de 14 e máis de 52 dentes).















Cada centro, club ou entidade poderá participar, como máximo, con dous equipos por
categoría.

Os equipos na categoría benxamín poderán ser masculinos, femininos ou mixtos.
Celebrarase unha competición única por categoría e polo sistema de liga en cada zona,
sen distinción de sexo. 

A competición poderá desenvolverse en dúas divisións, A e B, para que esta competi-
ción poida ser dun nivel técnico similar entre os participantes. En ambos os casos se
procurará un número mínimo de seis equipos por grupo.

Na división A participarán aqueles equipos que están interesados en disputar a fase final
do campionato galego. A división B rematará a súa competición na fase zonal ou provin-
cial.

Os xogadores que pertenzan ao mesmo club ou entidade poderán ser aliñados nunha cat-
egoría inmediata superior á que lles corresponda pola súa idade, sen perderen por iso a
súa categoría nin os dereitos de xogar que lles correspondan pola súa idade. Para que
estes xogadores poidan participar en equipos de superior categoría, deberán transcorrer
un mínimo de 24 horas entre cada partido, e poderano facer ata un máximo de tres
xogadores.

Coa finalidade de evitar posibles lesións é recomendable usar protector de canelas.

No caso de que un club ou entidade non teña equipos de inferior categoría, poderán inscribir
xogadores/as de categoría inmediata inferior coa licenza correspondente á súa idade.

En ningún caso os xogadores/as poderán cambiar de equipo e pertencer a máis dun da
mesma modalidade deportiva ao longo de toda a tempada, e só excepcionalmente se
autorizará por unha soa vez o cambio de equipo por causas xustificadas de traslado de
domicilio familiar, antes das catro últimas xornadas da primeira fase (fase local).

PARTICIPACIÓN



Cada equipo estará composto e fichará un máximo de 12 xogadores/as e un mínimo de
oito, e durante a competición poderá dar de baixa tres xogadores/as e outros tres de
alta, sempre que non pertenzan a outro equipo na mesma tempada.

NÚMERO DE XOGADORES

CLASIFICACIÓN PARA A FASE AUTONÓMICA

OUTRAS NORMAS

_ Na categoría infantil clasificaranse para o campionato galego os equipos campións
provinciais.

_ Na categoría cadete serán determinados pola Federación Galega, organizadora desta.

Todos os aspectos non recollidos nestas normas serán regulados pola normativa oficial
da Federación Galega de Fútbol Sala.













Cada centro, club ou entidade poderá participar co número de judokas que o desex-
en, por peso, nas categorías benxamín, alevín, infantil e cadete, sempre que cumpran
co establecido nestas normas e no Regulamento da Federación Galega de Judo.

Para as categorías benxamín, alevín e infantil establecerase o seguinte sistema de
competición:

PARTICIPACIÓN

SISTEMA DE COMPETICIÓN



1_ CATEGORÍA BENXAMÍN_ A competición será individual, con categoría mas-
culina e feminina, e será de judo-sumo chan e judo-sumo pé. En cada combate
realizarase primeiro o judo-sumo chan co contrario e seguidamente o judo-sumo
pé. En cada xornada competirase contra dous adversarios.

a_ Judo sumo-chan_ vencerá o combate o judoka que primeiro alcance tres pun-
tos, que se conseguirán:

1 punto_ por sacar da zona o adversario.

1 punto_ por suxeitar o adversario boca abaixo tres segundos.

2 puntos_ por suxeitar o adversario boca arriba tres segundos.

Iniciarán o combate sentados costas con costas; quedan prohibidos os
empurróns e poñerse de pé.

b_ Judo sumo-pé_ vencerá o combate o que primeiro chegue a tres puntos, que
se conseguirán:

1 punto_ por sacar da zona o adversario.

1 punto_ por facer que toque o adversario co xeonllo ou coa man na zona de
competición.

2 puntos_ por proxectar o adversario na zona de competición.

Iniciarán o combate agarrados pola chaqueta do judoqui e quedan prohibidos
os empurróns.

GRAO_ cinto mínimo, amarelo. 

PESOS_ agruparanse por pesos aproximados, cun máximo de 18 judokas por
grupo desta categoría.

TEMPO_ o combate durará un minuto e medio, e vencerá o que máis puntos teña
nese momento, ou, se algún dos judokas alcanza os tres puntos, darase por finaliza-
do o combate.

2_ CATEGORÍA ALEVÍN_ Será individual nas categorías masculina e feminina. En
cada xornada realizaranse dous combates e aplicarase o regulamento oficial para
sub-15, coas seguintes variantes: 

_ As puntuacións e sancións redúcense a YUKO e IPPON (KOKA=YUKO-
WAZHARI=IPPON), sendo imprescindible control e equilibrio para obter pun-
tuación; tres YUKOS equivalen a IPSO. 

_ Os tempos de inmobilización redúcense a 6´´ YUKO, e a 12´´ IPPON.

_ Están prohibidas as técnicas de contra, luxación, estrangulación, sutemi,
makikomi ou realizar técnicas arrastrando ao chan o adversario.

GRAO_ cinto amarelo-laranxa.

PESO_ agruparanse por pesos aproximados, cun máximo de 18 judokas por
grupo desta categoría.

TEMPO_ os combates serán de minuto e medio.



3_ CATEGORÍA INFANTIL_ A competición será individual nas categorías mas-
culina e feminina. En cada xornada realizaranse dous combates. Aplicarase o
regulamento oficial desta categoría.

GRAO_ cinto mínimo, laranxa.

PESOS_ os pesos oficiais na categoría sub-15 son:

Feminino: -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, e máis de 63 kg.

Masculino: -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg - 60 kg, -66 kg, e máis de 66 kg.

Se nalgún peso non se chegase a oito judokas, distribuiranse nos pesos
anteriores ou posteriores.

TEMPO_ a duración dos combates será de minuto e medio.

PUNTUACIÓN_ para todas as categorías establecerase un mesmo sistema de
puntuación. En cada xornada fixarase unha clasificación provisional reflectida
en acta de cada liga ou peso, e a cada competidor entregaráselle unha car-
tilla cos puntos obtidos en cada combate e xornada, que serán: 

_Por combate gañado_ tres puntos.

_Por combate perdido_ un punto (por participación).

Vencerá en cada liga ou peso o judoka que máis puntos obteña en ambas as
xornadas; a cada judoka reflectiráselle na súa cartilla o posto clasificatorio
segundo os puntos logrados.

FASES DA COMPETICIÓN_

_ Fase norte_ A Coruña_ 17 de febreiro, categorías alevín e infantil; 10 de
marzo, categoría benxamín. 

_ Fase centro_ Lugo_Ferrol_ 3 de marzo, benxamín, alevín e infantil.

_ Fase sur_ Pontevedra_Ourense_Santiago_ 17 de febreiro de 2007 cate-
gorías alevín e infantil; 10 de marzo, categoría benxamín.

_ Fase costa_ Cabana_Camariñas_Muxía_Ponteceso_ 24 de marzo de 2007
categorías benxamín, alevín.

_ Fase sectores_ 17-18 de marzo de 2007, categoría infantil, sairán os clasi-
ficados para Fase Final.

_ Fase final_ Vigo_ 14 de abril de 2007, categorías infantil e cadete, sairán
clasificados para representar a Galicia no nacional.

_ Final_ 4 - 5 - 6 de maio de 2007_ Murcia_, Campionato de España infantil e
cadete.



DOCUMENTACIÓN

OUTRAS NORMAS

4_ CATEGORÍA CADETE_ Nesta categoría celebrarase unha fase final directa
coa participación dos judokas de toda Galicia. O sistema de competición será
de eliminatoria directa con repesca simple. Serán cabezas de serie o
campión/campioa e o subcampión/subcampioa do ano pasado. No caso de
que nalgún peso só haxa tres participantes, farase liga (de haber empate, pri-
marase o resultado entre eles). No sorteo da fase final separaranse os com-
petidores da mesma fase previa.

PESOS_ para a categoría cadete son:

Feminino: -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, + 70 kg.

Masculino: -50 kg, -55 kg -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, + 81 kg.

Para poderen participar os clubs, entidades ou colexios será imprescindible a
seguinte documentación:

_Estar dado de alta na Federación Galega de Judo.

Dotarse de dous colaboradores por club, entidade ou colexio inscritos, que
deberán colaborar como xuíces e árbitros en todas as xornadas. 

Para poderen participar, os deportistas deberán:

_Estar en posesión da licenza federativa. 

_Estar en posesión do carné de grao da Federación Galega co grao mínimo
exixido. 

_Estar inscritos no prazo establecido, con todos os datos cubertos do certi-
ficado informático de inscrición (da páxina web).

Todos os aspectos non recollidos nestas normas serán regulados pola normativa ofi-
cial da Federación Galega de Judo.













Poderán participar todos os xogadores/as afiliados a clubs, asociacións, centros de
ensino, etc., nas categorías benxamín, alevín, infantil e cadete, de forma individual e por
equipos:

_Competición individual_ nas categorías benxamín alevín, infantil e cadete (feminino e mas-
culino). No caso de non acadar a participación suficiente nalgunha das probas masculina
ou feminina de calquera categoría, poderíase facer unha proba mixta nesa categoría.

_Competición por equipos_ categoría benxamín, alevín, infantil e cadete (feminino e mas-
culino). No caso de non acadar a participación suficiente nalgunha das probas masculi-
na ou feminina de calquera categoría, poderíase facer unha proba mixta nesa categoría.

A categoría benxamín e alevín remata na fase provincial e as categorías infantil e
cadete rematan na fase autonómica.

PARTICIPACIÓN

SISTEMA DE COMPETICIÓN

Primeira fase_ nesta fase, en calquera das dúas modalidades, todas as entidades par-
ticipantes (excepto clubs), recibirán o asesoramento e colaboración da Federación
Galega, polo que un técnico desa federación desprazarase a cada centro inscrito facen-
do promoción de ensino do tenis de mesa e unha competición encamiñada a obter unha
clasificación de cada centro por categoría. Cada colexio, asociación ou APA deberá pro-
porcionar o material necesario para a competición.

Segunda fase ou fase comarcal_ nesta fase participarán todas as entidades inscritas,
clubs, colexios, asociacións e será organizada, no aspecto técnico, pola Federación
Galega de Tenis de Mesa.

Esta fase desenvolverase en:

Competición por equipos_ será cun sistema de xogo liga a unha volta ou todos
contra todos.

Competición individual_ con dúas posibilidades:

_ A competición será a mesma que na competición de equipos se o número de
xogadores/as inscritos para cada categoría é igual ou inferior a 8.

_ E se o número de inscritos é maior de oito xogadores/as, unha primeira fase
en grupos dun número de xogadores/as non inferior a catro , todos contra
todos, e unha segunda fase buscando todos os postos.



Terceira fase. Fase zonal_ participarán os clasificados na fase comarcal e será organiza-
da, no aspecto técnico, pola Federación Galega. Serán obrigatorias as seguintes normas:

_ Na competición por equipos o sistema de xogo será de liga a unha volta ou
todos contra todos.

_ Na competición individual o sistema será o mesmo que o de equipos se o
número de inscritos para cada categoría é igual ou inferior a oito
xogadores/as.

_ Se o número de inscritos é maior de oito xogadores/as, unha primeira fase
en grupos dun número de xogadores/as non inferior a catro todos contra todos
e unha segunda fase buscando todos os postos.

Clasificaranse para a seguinte fase como mínimo os primeiros clasificados en cada cat-
egoría e o resto dos clasificados estableceranse en función do número de participantes
nesta terceira fase.

Fase provincial_ participarán todos os clasificados nesta terceira fase e esta será orga-
nizada, no aspecto técnico, pola Federación Galega.

_ Para esta fase clasificaranse un total de 12 xogadores individuais masculi-
nos e 12 femininos en todas as categorías, que serán como mínimo os
primeiros clasificados na fase anterior; o resto completarase con
xogadores/as de cada fase en función da clasificación desta e do número de
participantes e cada unha delas, tendo preferencia a zona con maior número e
participantes, a continuación a segunda e así sucesivamente.

_ Para as probas de equipo clasifícanse os oito equipos masculinos e os oito fem-
ininos de cada categoría. Clasificaranse como mínimo os equipos que acaden a
primeira posición na fase zonal. No caso de non existir máis de oito fases zonais,
poderán participar os primeiros clasificados das oito fases zonais con maior
número de participantes na categoría correspondente, quedando os primeiros
clasificados das outras zonas como suplentes. No caso de existir menos de oito
fases zonais, completaranse ata oito cos equipos de cada fase zonal en función
da súa clasificación e do número de participantes en cada unha, tendo preferen-
cia a zona de maior número de participantes, a continuación a segunda, etc.

_Fase autonómica_ esta fase será organizada pola Federación Galega nas categorías
infantil e cadete e clasificaranse dende a fase provincial en función da seguinte táboa:

PROVINCIA INDIVIDUAL INDIVIDUAL EQUIPOS EQUIPOS
MASCULINO FEMININO MASC. FEM.

A Coruña 5 5 3 3

Lugo 3 3 2 2

Ourense 3 3 2 2

Pontevedra 5 5 3 3



EQUIPO A EQUIPO X

XOGADOR/A XOGADOR/X

XOGADOR/B XOGADOR/Y

DOBRES DOBRES 

XOGADOR/A XOGADOR/Y

XOGADOR/B XOGADOR/X 

_Competición individual_ xogarase ao mellor de cinco xogos a 11 puntos. 

_Competición por equipos_ utilizarase o sistema de xogo “Corbillón”, composto por
cinco partidos cada encontro (4 individuais e un dobre) que se deberán xogar na súa
totalidade. Cada equipo poderá estar formado por dous xogadores/as como mínimo
e catro xogadores/as como máximo.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

OUTRAS NORMAS

Todos os aspectos non recollidos nestas normas serán regulados pola normativa ofi-
cial da Federación Galega de Tenis de Mesa.













Cada centro, club ou entidade poderá participar cun número indefinido de equipos, sempre
que a súa nomenclatura os diferencie.

Na categoría benxamín os equipos poderán ser masculinos, femininos ou mixtos, e cel-
ebrarase unha competición única por sistema de liga en cada zona, sen distinción de
sexo. Na categoría alevín os equipos poderán ser masculinos - mixtos (nenos/as) ou
femininos.

Na categoría infantil a competición poderá desenvolverse en dúas divisións, A e B, para
que esta competición poida ser dun nivel técnico similar entre os participantes. En
ambos os casos se procurará un número mínimo de seis equipos por grupo.

PARTICIPACIÓN

COMPOSICIÓN DOS EQUIPOS

Cada equipo estará composto por un máximo de 14 xogadores/as e un mínimo de 8,
podendo ao longo da competición dar de baixa catro xogadores/as e outros catro de
alta, sempre que non pertenzan a outro equipo na mesma tempada. Na categoría benx-
amín é necesario que consten en acta un mínimo de seis xogadores/as e na categoría
alevín constarán oito xogadores/as en acta e todos deberán xogar por quendas de polo
menos un set completo sen substitución (salvo forza maior). É obrigatorio que cada
xogador/a dispute un set completo; catro deberán xogar o primeiro set e o resto o
segundo set, podendo inscribirse calquera deles no terceiro set, se se chegase a xogar. 

En todas as categorías os equipos poderán aliñar en cada encontro un máximo de catro
xogadores/as dos equipos da categoría inmediata inferior, e estes/as non perderán a
categoría nin os dereitos como xogador/a que lles correspondan pola súa idade.



Na categoría infantil, as medidas do campo son de 18 x 9 m e a altura da rede é de 2,10
m para as nenas e de 2,24 m para os nenos. Na categorías benxamín serán de 9 x 4,5
m (xogando 3 x 3 xogadores/as por equipo); na alevín o campo mide 12 x 6 m
(xogando 4 x 4 xogadores/as por equipo) e a altura da rede é de 2,00 m.

O CAMPO

CLASIFICACIÓN PARA A FASE AUTONÓMICA

OUTRAS NORMAS

SISTEMA DE PUNTUACIÓN

Para a categoría infantil o partido xogarase ao mellor de cinco sets, e para as cate-
gorías benxamín e alevín o partido xogarase ao mellor de tres sets. Cada set dis-
putarase a 25 puntos, co sistema de “xogada-punto” (tie-break); cada xogada con-
cédelle un punto ao gañador, independentemente de quen fixese o saque. 

O 5º xogo (infantís) ou 3º (benxamíns e alevíns) será a 15 puntos. 

No caso de empate a 24 puntos, o set rematará cando un dos equipos gañe por dous
puntos de diferenza e sen límite. O equipo que gañe máis sets será o gañador, anotan-
do dous puntos o gañador e un punto o perdedor. 

Se un equipo non estivese completo (con menos de oito xogadores), perdería o encon-
tro por 2-0 e con resultado de 25/0, 25/0, declarándose o equipo incompleto e non
anotándose o punto por participación.

Nas categorías infantil e cadete clasificaranse os equipos campións provinciais.

Na categoría benxamín practicarase o minivolei: tres xogadores/as contra tres, non
podendo devolver o balón ao primeiro toque. Na alevín practicarase o minivolei: catro
xogadores/as contra catro, e non se poderá devolver o balón ao primeiro toque.

Todos os aspectos non recollidos nestas normas serán regulados pola normativa oficial
da Federación Galega de Voleibol.















Cada centro, club ou entidade poderá participar co número de equipos que desexe, sem-
pre que o seu nome os diferencie.

PARTICIPACIÓN

NORMAS DE XOGO

COMPOSICIÓN DOS EQUIPOS

Cada equipo está integrado por catro xogadores/as na categoría mixta e catro xogado-
ras na categoría feminina, permitíndose catro reservas como máximo por cada equipo.

Polas características deste deporte, nas categorías alevín e infantil os equipos poderán
estar compostos por un máximo de tres xogadores/as da categoría inmediata inferior,
perdendo estes a categoría que lles corresponde pola súa idade.

Para as fases que supoñan desprazamento, cada equipo terá dereito a desprazar cinco
xogadores/as e un delegado/a adestrador/a.

Nas fases provincial e autonómica, os equipos deberán presentar unha orde de forza,
que non poderá ser modificada dentro de cada fase.

A partir da fase provincial será obrigatoria a anotación da partida en sistema de coorde-
nadas. Nos últimos cinco minutos de cada xogador/a non será obrigatoria a anotación.

O sistema de xogo recomendado na primeira fase será o sistema suízo individual, evi-
tando, a ser posible, que se enfronten entre si xogadores/as dun mesmo equipo. A clasi-
ficación final virá dada pola suma das puntuacións dos catro xogadores/as mellor clasi-
ficados de cada equipo. Aqueles equipos con menos de catro xogadores/as non terán
opción de pasar á seguinte fase.

Nas fases seguintes, o sistema de xogo recomendado será o de eliminatorias por
equipos (4 xogadores/as por equipo) a un só encontro, ou sistema de liga por equipos
se o número de participantes o aconsella.

O ritmo de xogo poderá variar entre os 30 e os 90 minutos por xogador/a e partida,
segundo a categoría e a fase que se dispute.

O uso de reloxo será obrigatorio a partir da fase provincial; recoméndase o seu emprego
nas fases comarcais e zonais, e o árbitro queda facultado para a súa imposición no
suposto de observar condutas antideportivas.



Nas primeira fase será algún dos marcados pola FIDE para a modalidade escollida.
Deberá ser especificado ou escollido antes de iniciar a competición.

Nas seguintes fases, en caso de xogarse por eliminatorias, consistirá en multiplicar o
resultado do primeiro taboleiro por catro, o do segundo por tres, o do terceiro por dous
e o do cuarto por un, sumándose ao final os catro taboleiros. No suposto de persistir o
empate, contará o resultado do primeiro taboleiro. Se tampouco se resolve a igualdade,
o equipo que xogase con negras no primeiro taboleiro será o vencedor.

Se se aplica o sistema de liga, o desempate será o Sonnenborg-Berger, consistente en
multiplicar a puntuación obtida contra un equipo polo total de puntos conseguidos por
ese equipo ao final da proba, e sumar ese valor para cada unha das roldas xogadas. De
producirse novo empate, aplicaranse os criterios de desempate do parágrafo anterior.

SISTEMAS DE DESEMPATE

FASES DO CAMPIONATO

OUTRAS NORMAS

O campionato constará das fases comarcal, zonal, provincial e autonómica.

Ao campionato de España asistirán unha selección galega composta por cinco
xogadores e cinco xogadoras, nomeados/as pola Federación Galega de Xadrez, que reú-
nan os requisitos exixidos nas normas do CSD.

Todos os aspectos non recollidos neste regulamento regularanse pola normativa da FIDE.
Tanto a Federación Galega de Xadrez como a Dirección Xeral para o Deporte propor-
cionarán a documentación que sexa requirida para o bo desenvolvemento do campionato.













O inicio da práctica deportiva nas competicións deportivas

xera un valor educativo de grande importancia para o deportista

ou a deportista. Neste sentido, as persoas que nos

atopamos próximos ao contorno do deportista debemos

ser conscientes que as nosas actuacións xeran un impor-

tante valor na denominada “educación non formal”, os actos e

comentarios de adestradores, técnicos, e directivos dunha entidade

deportiva son, sen ningunha dúbida, un punto moi importante na for-

mación xeral do deportista e da deportista.

Baixo estas premisas debemos destacar os valores do xogo limpo no

deporte na escola.

As organizacións deportivas deberán traballar baixo o principio funda-

mental “do xogo limpo”. Este fundamento debe ser considerado como

esencial para o desenvolvemento da competición deportiva, polo cal

calquera esforzo nestes aspectos debe converterse nunha base fun-

damental dos responsábeis das organizacións deportivas.



VALORES PARA O DESENVOLVEMENTO DO 
XOGO LIMPO NO INICIO DA PRÁCTICA DEPORTIVA

BOAS PRÁCTICAS
DAS NAIS E PAIS NO DEPORTE

_ Os nenos e as nenas xogan para divertirse, e gañar debe ser tan só unha parte máis
do xogo.

_ A procura da aprendizaxe e a mellora é unha meta importante en si mesma, e quizais
máis importante ca o resultado.

_ Débese fomentar o respecto do equipo en relación ao opoñente, e respectar as
decisións inherentes ao ámbito da competición deportiva vinculadas aos árbitros e
adestradores.

_ Os deportistas e as deportistas deben fundamentar a súa actividade na ilusión por
participar. Na procura da vitoria debe ser rexeitada a trampa e o xogo desleal.

_ A capacitación e profesionalización das e dos adestradores deberá ser un valor pri-
mordial na iniciación deportiva, posibilitando a igualdade de oportunidades para par-
ticipar na práctica deportiva a todos os nenos e nenas.

_ Os ámbitos externos á práctica deportiva terán unha grande incidencia na consoli-
dación do deporte. Así o espectador debe colaborar na consolidación dos valores
expostos anteriormente a través de actitudes de respecto aos participantes, sobre
todo ao equipo contrario.

_ Estar presentes nas competicións deportivas, dando bo exemplo a través dunha
relación amigábel cos pais e nais ou acompañantes dos seus adversarios.

_ Eloxiar o esforzo realizado e os progresos conseguidos.

_ Aplaudir todas as boas xogadas e todas as boas marcas acadadas, independente-
mente de quen as realiza.

_ Axudar a compatibilizar de forma harmónica a actividade escolar e a deportiva.

_ Axudar a/o adestrador/a ou dirixente do club na resolución dos problemas relaciona-
dos coa actividade deportiva na que participe.

_ Ter un comportamento comedido e de respecto diante das vitorias e das derrotas e
axudar a manter unha actitude semellante nos membros do equipo.



_ Forzar os fillos/as a participar en calquera actividade deportiva.

_ Discutir con árbitros ou xuíces.

_ Comentar publicamente de forma desprezativa o comportamento das e dos
xogadores/as, adestradores/as, árbitros/as ou de outros pais ou nais.

_ Interferir no traballo  das e dos adestradores/as

_ Criticar os resultados acadados por un neno ou nena.

_ Axudar a crer en expectativas esaxeradas sobre o futuro como practicante deportivo.

QUE COUSAS NON DEBEN FACER
PARA AXUDAR OS SEUS FILLOS/AS NA PRÁCTICA DEPORTIVA



É moi importante lembrar que 
o obxectivo principal da iniciación 
na práctica deportiva estea marcada por_

“A actividade deportiva non se centra exclusiva-
mente nas vitorias, nas medallas ou nos campi-
onatos acadados, senón que o mais importante
debe ser proporcionar unha oportunidade de
práctica deportiva regular e agradábel
ao maior número de nenos e nenas,
contribuíndo a que lles guste practicar deporte”.

BOAS PRÁCTICAS
DOS DIRECTIVOS E DIRECTIVAS NUNHA ENTIDADE DEPORTIVA

_ Promover sempre os valores do espírito deportivo, respectando aos árbitros ou
xuíces. Tratando de forma amigábel e cordial os adversarios. Aceptando as vito-
rias con naturalidade e as derrotas sen acritude.

_ Estimular e recoñecer o esforzo dos practicantes co obxectivo dun mellor
desenvolvemento persoal, necesario a través da formación escolar.

_ Contribuír co seu exemplo á eliminación de situacións de violencia tanto
física como verbal.

_ Colaborar con adestradores/as evitando pór en dúbida o seu traballo.

_ Escoller adestradores/as cualificados para dirixir a preparación xeral dos
nenos e das nenas.

_ Garantir a calidade e a seguridade nas instalacións e materiais deportivos.

_ Contribuír para que a actividade se desenvolva nun ambiente saudábel, ale-
gre e estimulante para a aprendizaxe e a relación dos e das deportistas.

_ Tratar a colectividade de practicantes de forma imparcial evitando destacar
e protexer os mellores.

_ Defender modelos de competición que promovan unha maior igualdade de
oportunidades de participación.

_ Diversificar a atribución de premios, procurando premiar o maior número de
participante e reforzando sempre o valor da participación.


