BASES COMPETICIÓN
COPA BENXAMÍN SUR
TEMPADA 2019/20
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COPA BENXAMÍN 5 SUR
EQUIPOS PARTICIPANTES

Nº
GRUPO SUR 1
GRUPO SUR 2
1
UB Lavadores F
UB Lavadores M
2
Seis do Nadal A
Seis do Nadal
3 Teucro Dulce de Leche
ED Poio
4
Atl. Bueu A
Atl. Bueu B
5
Luceros B
Luceros A
6
Balonmán Arousa
Bm Cangas
7
Descansa 1
SAR Ledisson B
8
Descansa 2
Descansa 2
Nº
GRUPO SUR 3
GRUPO SUR 4
1
Bm Porriño A
Bm Porriño B
2
EDM Salceda A
EDM Salceda B
3 SAR Centro M. Cesantes
SAR Ledisson A
4
Chapela 1
Chapela 2
5
Cañiza Barco León
Bm Oliveira & Faro Cañiza
6
Acanor Atl. Novás A
Acanor Atl. Novás B
7
Atl. Guardés A
Atl. Guardés B
8
Descansa
Descansa
Nº
GRUPO SUR 5
1
Coreti Lalín A
2
Coreti Lalín B
3
Colexio Inmaculada Silleda
4
Bm Lalín Benxamín. A
5
Bm Lalín Benxamín B
6
Manxares Carballiño
7
Librería Dalvi Lalín
8
Bm Rodeiro Daveiga
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FÓRMULA DE COMPETICIÓN
Esta competición disputarase en dúas (2) fases, levándose a cabo cos criterios
que a continuación se detallan:
1ª FASE: Un total de 5 grupos repartidos nun grupo de 6 equipos, 3 grupos de 7 equipos
e un grupo de 8 equipos. Xogarán baixo o sistema de local/visitante.
FASE FINAL COPA SUR: Disputarana os dous primeiros clasificados de cada grupo, o
mellor terceiro de todos entre todos os gupos e equipo do club ou institución
organizadora da fase. Xogarase por concentración, en 4 grupos de 3 equipos durante
todo o día.
IMPORTANTE: En caso de que o organizador da fase final xa esté clasificado por méritos
deportivos, clasificará un equipo de libre designación por parte da FGBm tendo en conta
sempre a finalidade de promocionar estratexicamente o balonmán en zonas com menos
presenza do noso deporte; a non ser no caso de que o organizador xa teña un equipo
clasficado por méritos deportivos e outro que non clasificara, que neste caso terá
dereito a clasificar a ese segundo equipo.
DATAS DE CELEBRACIÓN
1ª FASE: Dende o 10/11/2019 ata o 24/05/2020.
FASE FINAL: 30/05/20
FORMATO DE COMPETICIÓN
1ª FASE: Sistema de liga todos contra todos a dúas voltas polo sistema de
“Local/visitante”.
FASE FINAL: 4 grupos de 3 equipos, , o sistema será de todos contra todos a unha soa
volta, clasificando o primeiro de cada grupo para semifinais, enfrontándose ahí o
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grupo 1 co grupo 3 e o grupo 2 co grupo 4, o mínimo de partidos xogados por cada
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equipo será de catro. Disputarase nunha sede a decidir pola FGBm.
FORMATO DOS ENCONTROS
Xogaranse catro períodos de oito minutos cada un, cun descanso de 2 minutos entre o
2º e 3º período; entre os demáis períodos o descanso será de 1 minuto.
Permitirase xogar períodos de 10 minutos se non se trata de xornadas por
concentración.
Non se poderán realizar cambios durante os períodos.
A puntuación será en función dos períodos gañados:
-

1 Período Gañado = 3 puntos

-

1 Período Empatado = 2 puntos

-

1 Período Perdido = 1 puntos

BALÓN OFICIAL
Todos os encontros deben xogarse co Balón Hummel Kids, sendo a talla 0,0 para a
categoría benxamín e a talla 0 para a categoría alevín.

ARBITRAXES
A Federación Galega de Balonmán, ao detectar diferentes protocolos de pagamento aos
colexiados dependendo da zona xeográfica da competición e á espera de atopar unha
solución en asemblea, tomou a decisión de facerse cargo de todos os gastos derivados
da actuación arbitral nestas categorías, agás nos seguintes casos:
- Encontros fora de horario habitual: encontros entre semana, encontros de fin de
semana pola tarde.
- Fases Finais.
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A Federación Galega de Balonmán tratará de realizar designacións oficiais a todos os
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econtros destas categorías, pero debido ao escaso plantel arbitral que hai nestres íntres
e ao elevado número de encontros dentro das mesmas franxas horarias non se pode
garantir que se cheguen a cubrir todos os encontros. De non haber designación oficial,
o xoves anterior á desputa da xornada comunicarase ao club organizador da sede este
feito, para que poida así poder buscar a alguén que realice as labores arbitrais. Dende a
Federación Galega de Balonmán estase a traballar activamente para resolver estes
problemas no futuro.
Será responsabilidade do club local, ou organizador de sede ter impreso un mínimo de
unha acta por encontro, as actas deben ser as específicas de minibalonmán, poden
descargarse da páxina web da Federación Galega de Balonmán no apartado de árbitros
(documentos CTA).

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS PARA TODOS OS GRUPOS
Independentemente que haxa designación oficial ou non, un responsable do club
organizador da xornada ou club locatario, deberá sacar unha foto da acta e enviala vía
mail a deportebase@fgbalonman.com e a competicions@fgbalonman.com antes das
20:00 horas do mesmo día da desputa do encontro.

PRINCIPAIS ASPECTOS DO MINIBALONMÁN A TER EN CONTA PARA TODOS OS
GRUPOS
Nos próximos días publicarase o Regulamento de Minibalonmán-Ga 2019, mentres
tanto será aplicable o Regulamento de Minibalonmán-Ga 16/17 coas seguintes
modificacións/aclaracións:
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- DURACIÓN DO ENCONTRO: Cada encontro terá unha duración de 4 períodos de 8
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minutos, podendo ser a duración de 10 minutos se a xornada non se desputa en formato
concentración, será tempo corrido.
- TROCOS: non poderá haber cambios de xogadores/as en ningún dos catro tempos.
- BOTE UNITARIO: Os xogadores/as tan só poderán dar un único bote dentro do cliclo de
pasos.
- GOL: non vale o gol a pase de porteiro, sempre haberá que dar um pase máis.
- DEFENSAS: É obrigatoria a defensa individual a todo o campo durante todo o encontro.
- EXCLUSIÓNS: A exclusión suporá que o/a xogador/a infractor abandone o campo
durante o ataque do equipo rival, quedando o seu equipo en inferioridade; unha vez
recuperado o balón o/a xogador/a poderá volver a entrar. No caso de que a infracción
supoña un lanzamento de seis metros o equipo do xogador infractor terá que xogar o
ataque en inferioridade e recuperará a igualdade en defensa.
- PORTEIRO/A: non poderá xogar o mesmo porteiro/a os catro tempos.
- PRÓRROGAS: en caso de empates en elimnatorias a prórroga disputarase a un único
tempo de 4 minutos, podendo haber unha segunda prorroga en caso dun novo empate;
de seguir a igualdade lanzaranse 3 lanzamentos de 6 metros.

RESPONSABILIDADES DOS ORGANIZADORES (SEDES DE XOGO)
No seguinte apartado están adxudicadas as sedes de xogo de cada unha das xornadas,
dando por feito que cada clube se responsabilizará da organización da xornada na súa
instalación habitual. Os organizadores deberán cumprir os seguintes requisitos:
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•

Ter campos de minibalonmán, pintados ou marcados com cinta adesiva de
balizamento, de ser con cinta permitese que as áreas sexan de forma
xeométricas. Exemplo:

•

Dispor de dous marcadores manuais, dúas mesas e dúas cadeiras.

•

Colocar un banco con capacidade para 6 personas por equipo.

•

Colocar 4 porterías, dúas en cada campo de minibalonmán. As porterías deben
ter algún sistema de reducción de altura, para que os longueiros benxamíns
estén a 1,60m e os alevíns a 1,80m.

•

Ter un marcador central con cronómetro dixital.

•

Ter un vestiario para nenos e outro para nenas.

•

Dispor dun mínimo de 3 botellas de auga de 1,5 litros por equipo e encontro ou
8 botellas de 0,5 litros.

•

Facilitar un balón Hummel Kids talla 0 e un balón talla 0,0 por campo.

•

Dispor dun xogo de 5 petos por campo.

•

O organizador é o responsable de imprimir unha acta de MInibalonmán por
encontro e colocalas na mesa.
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DISPOSICIÓNS COMPLEMENTARIAS
Estas normas específicas compleméntanse co desenvolvido no Título 2 do NO.RE.BA.
Galicia; en todos os aspectos alí recollidos e que non son modificados polas bases
específicas. Así mesmo, as devenditas normas compleméntanse co establecido nos
Regulamentos e Estatutos vixentes da Real Federación Española de Balonmán.
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