
BASES DA  LIGA DE FÚTBOL SALA CONCELLO DE TEO

1. NORMAS DE XOGO

 A  Liga de Fútbol Sala Concello de Teo rexerase polas presentes bases e polas normas da Agrupación de
Deportistas Veteranos de Santiago.

2. FINALIDADE E SISTEMA

 O campionato ten como finalidade o fomento da práctica deportiva, a solidariedade, a disciplina e o respecto
polos demais.

 O sistema de competición será dunha liga dividida en tres divisións(máx. de 10 equipos), na que se xogará
polo  sistema  de  todos  contra  todos.  Dependendo  das  datas,  ao  finalizar  a  liga  farase  unha  competición
mediante o sistema de copa.

3. CATEGORÍAS

Os  equipos participantes dividiranse en tres divisións ou grupos: 

 PRIMEIRA / GRUPO A: xogarana os 7 primeiros clasificados do grupo A e os 3 primeiros clasificados do
grupo B da pasada Liga de Fútbol Sala do Concello de Teo, sempre e cando manteñan un mínimo de 8
fichas coas que finalizaron a liga anterior. No caso de que algún destes  equipos non compita este ano ou
o faga con distintos xogadores ocupará o seu posto o seguinte clasificado na liga pasada ou, no seu
defecto, novos equipos inscritos este ano segundo un sorteo previo. 

 SEGUNDA / GRUPO B: xogarana os 3 últimos clasificados do grupo A, os tres primeiros clasificados do
grupo C e os clasificados entre os postos 4º e 7º do grupo B da pasada Liga de Fútbol Sala Concello de
Teo, sempre e cando manteñan un mínimo de 8 fichas coas que finalizaron a liga anterior. No caso de que
algún destes  equipos non compita este ano ou o faga con distintos xogadores ocupará o seu posto o
seguinte clasificado na liga pasada ou, no seu defecto,  novos equipos inscritos este ano segundo un
sorteo previo. 

 TERCEIRA / GRUPO c: xogarana os tres últimos clasificados do grupo B da pasada Liga de Fútbol Sala
Concello de Teo e os clasificados entre os postos 4º e 6º do grupo C. O resto de prazas irán a sorteo  entre
os equipos que queiran participar

*Os equipos que participaron o ano pasado poden cambiar o seu nome sen ningún prexuízo.

4. INSCRICIÓN DE EQUIPOS

 Farase polo Rexistro de Entrada do Concello segundo o prazo e forma que se indique no bando de
convocatoria da  Liga de Fútbol Sala do Concello de Teo.

 A cota de inscrición é a correspondente á taxa por realización de actividades deportivas do Concello
multiplicada por 12 (número mínimo de xogadores inscritos por equipo). O pago desta cota realizarase
unha vez rematado o prazo de inscrición e confirmada a praza.

 Coa inscrición nesta liga os xogadores inscritos recoñecen que a súa participación neste torneo implica
riscos. En consecuencia, libera e descarga ao Concello de Teo e aos responsables da organización de
todas as accións, preitos e demandas de calquera tipo, incluíndo o risco de lesión por participar neste
torneo así como o risco de extravío de obxectos persoais.

 Todos os equipos que participen na  Liga de Fútbol Sala do Concello de Teo deberán presentar unha
relación dos xogadores que o integran no que inclúan nome, apelidos e data de nacemento.

 A idade mínima para participar neste liga é de 18 anos.
 Cada equipo poderá inscribir un mínimo de 8 xogadores e un máximo de 12.
 Só poderá  haber  5  xogadores  inscritos  non  censados  no  Concello  de  Teo  en  cada  un  dos  equipos

participantes pero terán que ter inscritos o máximo dos 12 xogadores. De non ter o número máximo de
inscritos cuberto o número de non censados permitido será de 4.

 Cada equipo deberá nomear un delegado que sirva como interlocutor.
 Todos os equipos que teñan adestrador ou delegado estarán obrigados a dilixenciarlle ficha.



 O documento válido para disputar os encontros será a ficha. No caso de
non tela poderá xogar presentando o DNI, pasaporte ou carné de conducir,  sempre e cando figure na
listaxe de xogadores do equipo.

 A persoa que actúe como delegado de equipo ou responsable de este está na obriga de colaborar coa
organización e cos árbitros para levar a cabo todas as decisións que se tomen durante os partidos.

5. ALTAS E BAIXAS DE XOGADORES

 Poderanse facer 3 cambios de ficha ou inscribir novos xogadores  ata a 10ª xornada de liga.
 Calquera xogador inscrito nesta liga non poderá darse de alta noutro equipo desta liga durante o resto

da temporada. No caso de retirada ou expulsión dun equipo, os xogadores non sancionados poderán
fichar por outro equipo.

6. INICIO DOS PARTIDOS

 Para  que  un  partido  poida  comezar  cada  equipo  deberá  contar  cun  mínimo  de  5  xogadores.  Os
xogadores que cheguen despois de comezar o partido poderanse incorporar unha vez presentada a súa
ficha na mesa de anotadores.

 Os partidos  darán  comezo  á  hora  fixada no  calendario.  Se  un  equipo  non está  presente  na  pista
debidamente equipado e cun mínimo de 4 xogadores, daráselle o partido por perdido polo resultado de
3 - 0.

 Para que dea comezo o partido, os equipos terán que estar debidamente equipados con camisetas da
mesma cor, pantalón curto e zapatillas de fútbol sala. En caso de coincidencia na cor das equipaxes a
organización deixara uns petos de cor distinta.

 No banco de suplentes só poderán estar os xogadores, adestrador ou responsable sempre e cando non
estean sancionados. 

7. TEMPO DE XOGO

 Os partidos xogaranse en dous tempos de 20 minutos a reloxo corrido, cun descanso de 3 minutos.
 Non poderán suspenderse ou aprazarse  partidos de liga sen motivo xustificado.  Só se aprazarán  ou

suspenderán partidos por causas de forza maior que así o requiran (goteiras, falta de árbitros….) e sempre
a xuízo da organización.

 Cada equipo dispón dun tempo morto de medio minuto a reloxo parado en cada parte.
 Se durante o tempo de xogo un equipo queda con menos de 4 xogadores na pista daráselle o partido por

perdido polo resultado de 3 - 0 ou manterase o  existente de ser maior ca este.

8. ACTAS DOS PARTIDOS

 Unha  vez  finalizado  o  partido,  o  delegado  ou  persoa  responsable  do  equipo,  asinará  a  acta
correspondente.

 De  non  estar  de  acordo  coa  acta  do  partido,  asinarase  e  farase  constar  que  se  queren  presentar
alegacións.

 As alegacións presentaranse nos dous días seguintes aos da data do partido no Rexistro de Entrada do
Concello de Teo dirixidas ao Departamento de Deportes.

 As actas que estean sen asinar entenderanse que están correctas.

9. PUNTUACIÓNS

 As puntuacións da liga serán as seguintes:

Partido gañado: Tres puntos
Partido empatado: Un  punto
Partido perdido: Cero puntos
Partido sancionado: Menos tres puntos

10. CLASIFICACIÓNS



 Nos tres grupos será campión o equipo que máis puntos obteña. Se ao
final da liga houbera dous ou máis equipos empatados a puntos, en primeiro lugar teranse en conta os
puntos obtidos nos enfrontamentos entre eles, despois mirarase o golaveraxe xeral e, de seguir o empate,
xogarase un partido de desempate.

 En caso de retirada ou expulsión dun equipo, non se terán en conta os resultados dos partidos xogados
por  este  equipo  se  a  expulsión  é  na  primeira  volta.  No caso  de  ser  na  segunda  volta  contarán  os
resultados da primeira.

 Manterán praza fixa na vindeira liga de fútbol sala do Concello de Teo os 10 equipos do grupo A e B e os 6
primeiros do grupo C , sempre e cando se inscriban cun mínimo de 8 xogadores dos que rematen a
presente  liga.  De  non  facelo,  o  seu  posto  será  ocupado  polo  equipo  seguinte  segundo  a  orde  da
clasificación final.

 No grupo A os equipos clasificados entre as posicións 1ª e 7ª xogarán o vindeiro ano no mesmo grupo,
namentres que os clasificados entre as posicións 8ª e 10ª xogarán  no grupo B.

 No grupo B os  equipos  clasificados  entre  as  posicións  1ª  e  3ª  xogarán  o  vindeiro  ano  no  grupo A,
namentres que os clasificados entre os postos 4º e 7º farano no mesmo grupo B e os clasificados entre os
postos 8º e 10º xogarán o vindeiro ano no grupo C.

 No grupo C os equipos  clasificados  entre  as posicións  1ª  e  3ª  xogarán  o vindeiro  ano no grupo B,
namentres que os clasificados nos postos 4º e 6º farano no mesmo grupo C. O resto de prazas de este
grupo irán a sorteo entre os equipos que queiran participar.

11. SANCIÓNS

 Por non presentarse a un partido ou por facelo cun número de xogadores insuficiente para a realización do
mesmo darase o partido por perdido polo resultado de 3 - 0 e descontaranse 3 puntos da clasificación
xeral. De repetirse esta situación máis de dúas veces será expulsado da competición.

 Cando os xogadores dun equipo demostren un comportamento antideportivo ou incívico dentro ou fora do
terreo de xogo poderán ser expulsados da liga, podendo sancionar aos xogadores e aos equipos para
outros campionatos ou torneos que realice o Concello de Teo.

 As sancións aos xogadores, adestradores ou delegados serán impostas polo Departamento de Deportes
do  Concello  de  Teo  en  base  ás  presentes  bases,  á  acta  arbitral  e  ao  informe  que  poida  emitir  o
representante do Concello.

 As sancións comunicaranse nas 48 horas seguintes á finalización do encontro, e cumpriranse no partido
ou partidos seguintes.

 O comunicado das  sancións  farase  por  teléfono  ao  responsable  do  equipo  ou  por  escrito  nas  follas
informativas que se entregarán antes do comezo de cada partido.

 Poderase presentar recurso á sanción , tramitando un escrito no rexistro do Concello de Teo dirixido ao
Departamento de Deportes nas 48 horas seguintes ao seu comunicado.

 A non colaboración e acatamento das decisións que tome o árbitro ou a mesa durante o partido será
sancionada na maneira que estime a organización.

 Os cartóns sancionaranse da seguinte maneira:
o Por acumulación de 3 cartóns amarelos en 4 ciclos

 1ª ciclo___1 partido de sanción
 2º ciclo___2 partidos de sanción
 3º ciclo___3 partidos de sanción
 4º ciclo___expulsión da liga

o Cartón  vermello  por  acumulación de  dous  amarelos:  1  partido  de  sanción  (acumularanse os
cartóns amarelos no punto anterior)

o Por acumulación de 3 cartóns vermello (por dobre amarelo): expulsión da liga
o Por cartón vermello directo: un mínimo de dous partidos.
o Por acumulación de tres cartóns vermello directos: expulsión da liga.

12. ORGANIZACIÓN

 A organización da liga resérvase o dereito a modificar o presente regulamento para conseguir un mellor
funcionamento, informando dos cambios producidos aos equipos que participen coa suficiente antelación
para a súa posterior aplicación.

 En caso dalgunha  dúbida  respecto  á  presente  normativa,  ás  sancións  impostas  ou  a  calquera  outra
circunstancia da Liga de Fútbol Sala prevalecerá o  criterio da organización.



 Os  equipos  participantes  comprométense  a  aceptar  a  presente
normativa, as sancións que se impoñan así como as demais decisións que tome a organización da Liga de
Fútbol Sala do Concello de Teo.

 A organización  entregará  unha  copia  destas  bases  aos  responsables  de  todos  os  equipos  antes  do
comezo da liga.

 A participación na Liga de Fútbol Sala Concello de Teo supón o coñecemento e aceptación das bases aquí
expostas.

Organiza:
DEPARTAMENTO DE DEPORTES DO CONCELLO DE TEO


