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Asociación Peña AR-VI de Árbitros de Fútbol de Vigo 

REGRAS VI MUNDIALIÑO AR-VI 

 

1. O terreo de xogo. 

O torneo disputarase no pavillón de Candeán, os martes de 22:00h a 23:00h e será 
mixto. Ata as 22:00h, está terminantemente prohibido molestar ás persoas que estean 
xogando antes na pista. 

As instalacións deberán quedar como nolas encontramos, a persoa que cree algún estrago 
farase responsable do mesmo e será expulsado do torneo, coa multa que a Xunta Directiva 
estableza. 

2. Participantes 

A competición será exclusivamente para socios da Asociación AR-VI que queiran 
participar, está será totalmente GRATIS. 

Ao anotarse tódolos participantes aceptan o rol de capitáns/árbitros nos partidos que 
sexan designados e calquera outra función que sexa necesaria para o correcto 
desenvolvemento do torneo. 

3. Reunión: Formación dos equipos 

Realizarase unha reunión para formar os equipos. A esta reunión deberán asistir todos os 
participantes dentro das súas posibilidades. Os socios que queiran participar no 
campionato débense anotar vía e-mail e aqueles que non poidan asistir á reunión-draft 
deberán informar á Xunta Directiva para que os teñan en conta á hora de formar os 
equipos. 

O número de equipos decidirao a Xunta Directiva en función dos xogadores que se 
anotasen previamente. Entre os participantes que se presenten como líderes 
(comunicándoo cando se inscriban no torneo), a Xunta Directiva elixirá antes da reunión-
draft cales deles exercerán esta función. Terá que haber o mesmo número de líderes que 
equipos participen no torneo. A función dos lideres será elixir os integrantes do seu 
equipo no draft. A primeira ronda de eleccións de xogadores por parte do líder será en 
función do orde no que estes saian mediante sorteo. A segunda ronda se procederá en 
orde inverso ao sorteo. Sendo as rondas impares no mesmo orde e as pares no orde 
inverso. 

Unha vez formados os equipos, estes reuniranse para votar ao capitán (representante) do 
mesmo, en caso de empate o voto do líder valerá dobre. Tamén se escollerá o nome do 
equipo e a cor coa que disputarán os partidos (dando prioridade aos equipos dos líderes 
que saísen antes no sorteo de líderes. O capitán entregará a Xunta Directiva unha lista cos 
nomes dos xogadores do seu equipo e os seus correos electrónicos/números de teléfono. 

Leeranse os dereitos e as obrigas dos capitáns para que estean perfectamente informados. 
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4. Incorporacións tardías e baixa de xogadores. 

So poderán participar xogadores baixo as condicións establecidas no punto nº 2. 

Para participar na competición despois de formarse os equipos para participar no 
Mundialiño deberase solicitar a inclusión na bolsa de xogadores antes de rematar a 
antepenúltima xornada da primeira fase da liga. Os xogadores irán ao equipo con menos 
xogadores. No caso de haber varios equipos co mesmo número mínimo de xogadores 
sortearanse entre eles. Si son varios os xogadores que se anoten sortearanse os xogadores 
aos equipo en función do criterio mencionado, o numérico. 

Un xogador que non participe durante dous partidos consecutivos poderá ser retirado do 
equipo a solicitude do seu capitán, beneficiándose o equipo nas incorporacións, xa que, 
diminuirá nun membro o seu equipo. Un xogador retirado non poderá participar en 
ningún outro equipo o resto da tempada nin na seguinte, ao menos que xustifique ante a 
Xunta Directiva os motivos polos que non puido asistir aos citados partidos.  

5. Modo de xogo 

O Mundialiño consistirá nunha primeira fase que será unha liga a partido único e unha 
segunda fase que serán eliminatorias entre os catro primeiros clasificados da primeira 
fase. Na fase de eliminatorias mediranse o primeiro clasificado contra o cuarto e o segundo 
clasificado contra o terceiro da primeira fase, sendo estas eliminatorias a partidos únicos. 
Os vencedores das dúas eliminatorias disputarán a final sendo o vencedor deste partidos o 
gañador do Mundialiño AR-VI. 

En caso de empate a puntos na fase de grupos estes serán, por orde, os factores de 
desempate: 

1. Deportividade. 
2. Resultados entre equipos empatados (dous ou mais). 
3. Diferencia de goles xeral. 
4. Maior número de goles a favor. 
5. Menor número de goles en contra. 
6. Lanzamento de moeda. 

Na fase de eliminatorias, nos partidos que finalicen con empate decidirase o equipo 
vencedor mediante o lanzamento de penaltis. O número mínimo de penaltis a lanzar será 3 
por equipo, a menos que aínda lanzándose todos os penaltis, o equipo gañador non se 
poida modificar. 

7. Número de xogadores 

O número mínimo de xogadores para comezar o partido é de 3. Con menos deste número 
esperarase 10 minutos, transcorrido este tempo, se non alcanzan o número mínimo de 3 
xogadores ese equipo perderá o encontro por 3-0 e retiraránselle 6 puntos na 
competición. Se ocorre nunha segunda ocasión, o equipo será retirado da competición. 
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Os capitáns deberán asegurarse o día anterior ao partido a asistencia ao mesmo ou non 
dos xogadores e se estes van a chegar tarde. No caso de que o capitán saiba o día anterior 
que non contará co número de xogadores mínimo deberá avisar á organización e se lle 
restarán 3 puntos ou outra medida que estime oportuna a Xunta Directiva. No caso de non 
comparecer algún xogador sen aviso previo ao capitán, este debería informar á 
organización, para que tome as medidas oportunas. 

8. Árbitro 

Os partidos serán dirixidos por algún participante do torneo, estando obrigada a persoa 
elixida a facelo xa que ao anotarse , asume tal condición. A designación notificaráselle á 
persoa e ao seu capitán. En caso de non poder asistir, o primeiro deberá comunicarllo á 
Xunta Directiva, e esta designará a outro compañeiro do seu equipo como árbitro, se 
ningún membro do equipo se presenta a arbitrar o partido restaránselle 3 puntos e 
poráselle unha multa ao capitán do club de 30€, que se incluirán nas seguintes cotas da 
asociación. 

Os partidos poderán ser dirixidos por un socio que, sen participar no torneo queira 
colaborar coa organización. 

9. Duración do partido 

Cada encontro terá dous períodos de 25 minutos a tempo corrido, salvo que por algún 
motivo isto non sexa posible e a organización decida alterar a duración dos tempos do 
partido. O descanso non durará máis de 5 minutos. 

10. Normas de xogo 

A arbitraxe corresponde a un compañeiro que non está na obriga de coñecer o 
regulamento actual de fútbol sala, polo tanto, vai tentar aproximarse ao máximo ás regras 
en vigor, pero a súa palabra e decisión é a que prevalece sobre o regulamento de citado 
deporte. A continuación, no enlace poderanse descargar as normas do fútbol sala nacional: 

http://www.lnfs.es/Data/Adjuntos/1.1%20REGLAS%20DE%20JUEGO%202014-15.pd 

11. Incorreccións 

Se un xogador é amonestado por protestar ao árbitro será excluído temporalmente 
durante  4 minutos, non podendo entrar un compañeiro no seu lugar. Ao término dos 4 
minutos, poderá incorporarse este mesmo xogador ou outro do seu equipo, baixo a sinal 
do árbitro de mesa. Se un xogador que protesta é expulsado con vermella directa ou recibe 
dúas amoestacións por este motivo, será sancionado ademais cunha multa de 25€. Se un 
xogador é expulsado por calquera outro motivo será sancionado pola organización como 
crea oportuno. 

O árbitro de mesa poderá expulsar aos xogadores por conductas incorrectas. 

O ARBITRO É A AUTORIDADE MÁXIMA NO TERREO DE XOGO. 
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12. PICHICHI, MVP, deportividade e partido ALL-STAR 

Haberá un agasallo ao trofeo PICHICHI, MVP e tamén se premiará a DEPORTIVIDADE. 

O PICHICHI será o xogador que marque máis goles, contabilizando estes como os que 
decrete o árbitro do partido. 

Ao termino de cada encontro o árbitro e máis a organización elixirán ao MVP, en caso de 
que non cheguen a consenso, será a organización quen decida o mellor xogador do 
encontro. 

Se o premio a MVP e PICHICHI recaese no mesmo xogador, o PICHICHI pasará ao 2º 
clasificado desta. No caso que o premio PICHICHI ou MVP estea empatado entre 
xogadores, outorgaráselle ao xogador do equipo mellor clasificado na deportividade. 

A clasificación da deportividade será a seguinte: 
- Incomparecencia dun equipo sen avisar ou aparecer con menos de 3 xogadores:  

-150 puntos 
- Tarxeta vermella directa ou dobre amoestación por protestas: -50 puntos 
- Tarxeta vermella directa ou dobre amoestación: -35 puntos 
- Tarxeta amarela por protesta: -25 puntos 
- Tarxeta amarela: -20 puntos 
- Cada falta: -3 puntos 

Para a clasificación final da deportividade terase en conta a puntuación media final de 
todos os partidos disputados por cada equipo, tanto fase de grupos como eliminatorias.  

Trala conclusión do campionato xogarase un PARTIDO DE ALL-STAR  no que 
participarán xogadores baixo as seguintes directrices: 

• Os 4 porteiros con menos goles encaixados (se non xogaron o mesmo número de 
partidos a organización decidirá cales acuden ao encontro). 

• Os xogadores que obtiveran algún premio MVP durante o campionato. 
• Os dous equipos contarán con 10 xogadores, no caso de non chegar a este número 

cos criterios definidos anteriormente, a organización do campionato elixirá o resto 
de participantes. 
 
13. Capitáns 

Os capitáns de cada equipo son os auténticos responsables dos mesmos, aos que a Xunta 

Directiva da Asociación se dirixirá para calquera cuestión do Mundialiño e os que deben 

procurar que todo vaia ben durante o transcurso do mesmo, prestando especial atención 

ao comportamento dos seus xogadores no transcurso do partido.  
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Os capitáns serán os encargados de: 

- Entregar unha lista á organización con tódolos correos/teléfonos dos xogadores. 
- Controlar que xogadores van asistir ao partido. 
- Informar se van a asistir menos de 3 xogadores. 
- Informar á organización se un xogador do seu equipo non asiste ao encontro sen 

avisarlle previamente. 
- Vixiar que os xogadores do seu equipo estean nos lugares adecuados antes do 

comezo do partido. 
- Atender que o membro do seu equipo que foi designado para arbitrar un partido o 

faga, e en caso contrario avisar con tempo necesario ao responsable do 
Mundialiño. 
 

* ASOCIACIÓN AR-VI DE ÁRBITROS DE FÚTBOL DE VIGO NON SE 

FARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DANO PERSOAL (LESIÓN DE 

CALQUERA GRAVIDADE) OU MATERIAL QUE SE POIDA OCASIONAR 

DURANTE A CELEBRACIÓN DO TORNEO. TODOS OS PARTICIPANTES 

ACEPTAN ESTA CONDICIÓN E LIBERAN A ENTIDADE ORGANIZADORA 

DE CALQUERA RESPONSABILIDADE* 

 

 

O CONTACTO PARA TEMAS RELACIONADOS CO MUNDIALIÑO É: 

Juan Davila Fernández (Asesor á Presidencia): 676 303 499 

 

Todos os datos, clasificacións, pichichi, MVP, deportividade poderédelos seguir na nosa 
web www.ar-vi.es, que será actualizada á maior brevidade posible, con fotos dos 
encontros e demais sorpresas. 

Calquera outra decisión que non estea aquí contemplada será resolta conforme 
estime a Xunta Directiva, intentando solucionar todas as eventualidades que xurdan 
ao longo do torneo para o correcto transcurso do mesmo. 

Estas regras poderán ser modificadas pola Xunta Directiva durante o transcurso da 
competición coa fin de mellorar o funcionamento da mesma. 
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