
 



ARNELAS CUP 

 
NORMAS DEPORTIVAS 

 

1. A reglamentación do torneo será a da Real Federación Galega de fútbol 8. 

 

2. Cada equipo estará formado por un máximo de 14 xogadores e durante o 

torneo cada xogador deberá ter sempre o mismo dorsal. 

 

3. Cada partido será dun único tempo corrido de 20 minutos, EXCEPTO A FINAL DA 

FASE FINAL QUE TERA DOUS TEMPOS DE 15MIN CON UN DESCANSO DE 2MIN. 

 

4. O día do torneo, os delegados dos equipos deberán presentarse 30 minutos 

antes do seu primeiro encontró, coa documentación enviada polo club cuberta. 

 

5. Os equipos deberán estar na zona de xogo 5 minutos antes do comezo de cada 

encontró. No caso dun retraso de máis de 5 minutos sobre a hora do comezo do 

encontró, este daráse por perdido ó equipo infractor por 3 goles a 0. 

 

6. Os equipos durante os encontros só poderán quencer nas zonas habilitadas para 

elo. 

 

7. Durante os encontros, só poderán estar no banco as persoas acreditadas no 

listado de xogadores e técnicos. Os xogadores suplentes deberán estar sentados 

no banco. 

 

8. En cada categoría participaran 10 equipos. Haberá unha primeira fase de grupos 

nos que estarán distribuidos en dous grupos de 5 equipos. Nesta primeira fase 

enfrontaranse entre sí os equipos de cada grupo. Pasarán á Fase Final os dous 

primeiros de cada grupo dando lugar a dúas semifinais que enfrontarán o 1º do 

grupo A co 2º do grupo B é ó 1º do grupo B co 2º do grupo A. Os vencedores 

disputarán a final e os vencidos o 3º e 4º posto. 

 

O 3º é 4º clasificado de cada grupo xogara as SEMIFINAIS DA FASE DE 

CONSOLACIÓN sendo os emparellamentos 3º GRUPO A contra o 4º GRUPO B é o 

3º GRUPO B contra o 4º GRUPO A. 

 

9. Nas Fases de grupos cada partido gañado sumará 3 puntos, empatado 1 punto e 

perdido non sumará. 



 

10. No caso de empate a puntos na Fase de grupos entre dous equipos: 

 

a) Clasificarase en primeiro lugar aquel que gañara ó outro en enfrontamento 

directo. 

b) En caso de persistir o empate, quedará 1º o que teña mellor diferencia de 

goles (favor/contra). 

c) Se non quedase resolto o empate no apartado b, este resolverase polo 

maior número de goles marcados. 

d) En caso de empate nos apartados a, b e c resolverase co lanzamento de 3 

penaltis entre ambos equipos. 

 

11. En caso de triple empate teráse en conta o maior número de puntos 

conseguidos nos enfrontamentos entre os 3 equipos empatados. 

 

12. Ó rematar cada partido ó arbitro e os dous adestradores firmarán a acta do 

partido na mesa correspondiente ó seu campo de xogo. 

 

13. Os cambios son ilimitados. Ningún xogador poderá entrar o terreo de xogo sin 

antes sair o compañeiro substituido. As substitucións faranse polo centro do 

campo. 

 

14. Toda reclamación será efectuada e resolta na mesa central, que é a máxima 

autoridade deportiva do torneo. 

 

15. As decisión dos árbitros serán inapelables . Os árbitros serán federados. 

 

16. Dúas tarxetas amarelas no mesmo partido acarrea expulsión do mesmo. 

 

17. Unha tarxeta vermella directa acarrea a expulsión do mesmo. 

 

18. Calquera aptitude antideportiva dos xogadores é corpo técnico, aínda sen 

participar no xogo, poderá ser sancionada. 

 

 

19. En caso de coincidencia de colores das equipacións no encontró , o equipo 

visitante deberá cambiar as camisetas, en caso de non ter a organización 

disporá de petos. 

 

20. Cada equipo terá asignado un vestiario, tendo que responsabilizarse do seu 

coidado e o seu bo estado. 

 



21. Unha vez rematados os encontros, e duchados os equipos, deberán recoller as 

cousas e sacalas do vestiario podendo levalas a unha zona habilitada para cada 

equipo. A organización non se fai responsable de posibles pérdidas dentro do 

mesmo. 

 

22. Calquera desperfecto que un equipo participante ocasione nas instalacións do 

campo, levará consigo os correspondientes gastos, podendo incluso chegar á 

descalificación do mesmo. 

 

23. No caso dalgunha incidencia non reflexada neste regulamento, a organización 

reservase o dereito á tomar as decisión que considere oportunas para o bo 

funcionamento do Torneo. 

 

24. A participación no torneo implica a aceptación das normas establecidas no 

mesmo. 

 

25. Recordamos á tódolos clubes participantes que este torneo ten a finalidade de 

que tódolos nen@s participantes disfruten dun bó fin de semana de fútbol en 

Puente Arnelas e animemos con deportividade para que todos recordemos esta 

convivencia entre os distintos equipos como un evento donde primou o bó 

fútbol e o ``fair play´´. 

 

26. O  descoñecemento das normas do torneo ARNELAS CUP, non exime do seu 

cumplimento. 
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GRUPOS ARNELAS CUP CATEGORÍA BENXAMÍN 

 

 

         

 

                       

 

 

 

 

 

       

DATA: 18 XUÑO 2022 

INICIO: 09:00 HORAS 

UBICACIÓN: AS CHANS (PUENTEARNELAS) 

 

 

 

GRUPO A 

PUENTEARNELAS 

CALDAS  

PONTEVEDRA 

MORAÑA 

CANGAS 

GRUPO B 

E.D. AROUSA 

A.J. LÉREZ 

SALGUEIRIÑOS 

VILLA DE MARIN 

CHISPA 



 

LA ORGANIZACIÓN DISPONDRA DE SERVICIO DE COMIDA. 

 

LISTADO DE PRECIOS: 

BEBIDAS: 

• REFRESCOS 2€ 

• CAÑA DE CERVEZA 2€ 

• AGUA 1€ 

• CAFÉ (PEQUENO) INFUSIÓN 1,20€ 

• CAFÉ GRANDE 1,50€ 

 

PARA COMER: 

• BOCADILLOS FRIOS 2,50€ 

• BOCADILLOS CALIENTES: 

- LOMO 3€ 

- LOMO CON QUESO 3,50€ 

- BACON 3€ 

- BACON CON QUESO 3,50€ 

- HAMBURGUESA SIMPLE 3€ 

- HAMBURGUESA CON QUESO 3,50€ 

- SANDWICH MIXTO 2€ 

- PORCION DE PIZZA (ATÚN, BARBACOA, JAMON YORK Y QUESO) 2,50€ 

- EMPANADILLAS 1,50€ 

- CROISANTS 1,20€ 

 

• PLATO ESPECIAL: 

- CHURRASCO CON PATATAS 8€ 

 

AVISAR DOS PEDIDOS DE COMIDA CON ANTELACIÓN POR PARTE DOS CLUBS. (DATA 

LÍMITE PARA COMIDA MIÉRCOLES 15/06/22) 

TENDREMOS ZONA CUBERTA HABILITADA CON MESAS E SILLAS. 

 


