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Asociación Peña AR-VI de Árbitros de Fútbol de Vigo 

luns, 23 de Setembro de 2019 

CIRCULAR Nº5 

VI MUNDIALIÑO AR-VI 

 

NOVA EDICIÓN DO CAMPIONATO POR EXCELENCIA! 

 
A tempada pasada “O Mundialiño” volveu a facer as delicias de xogadores e siareiros. 
Durante varios meses viviuse unha vibrante competición de fútbol sala protagonizada polos 
colexiados vigueses da Asociación AR-VI. Este ano repetimos da mesma forma: fase de grupos 
na que os mellores equipos pasarán a rolda eliminatoria.  

O combinado vencedor do torneo e o gañador da deportividade disporán dun agasallo. 
Ademais, os xogadores do campión recibirán o clásico polo coa súa estrela que os 
acredita como os mellores do torneo e por suposto o mellor xogador e o máximo goleador 
terán tamén o seu obsequio. Como gran novidade, tralo campionato disputarase un 
partido de ALL-STAR. 

O Mundialiño é de balde e exclusivo para os socios (+info nas regras da competición). 

Os partidos disputaranse os martes, de 22:00 a 23:00 no pavillón de Candeán. 

A reunión para a formación dos equipos será o xoves 26 de setembro ás 19:00h no 
colexio de árbitros. Non dubides en acudir ao noso DRAFT particular! Se queres ser líder, 
segue as instrucións de abaixo. 

 

A QUE AGARDAS, O TEMPO CORRE! 

 

¡APÚNTATE XA! mandando un correo a arviasociacion@gmail.com con “MUNDIALIÑO” como 
asunto e no corpo o teu nome completo. Se tamén queres ser líder, é dicir, unha das persoas 
que elixe no draft aos xogadores do seu equipo, escríbenolo no mesmo correo. A organización 
escollerá aos líderes entre todas as solicitudes e informará deles na propia reunión. 

O día límite para anotarse é o XOVES 26 de SETEMBRO ás 18:00h. O contacto para 
calquera dúbida é Juan Davila (676 303 499). 

Durante a actividade realizaranse fotos para subir tanto ás redes sociais como á web 
(www.ar-vi.es), quen non desexe saír nas fotos pode informar a calquera membro da Xunta 
Directiva. 

*TODO SOCIO CUN CARGO PENDENTE NON PODERÁ PARTICIPAR NA ACTIVIDADE* 
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