
 

 

 

 

 

NOVIDADES COMPETICIÓNS TEMPADA 22/23 

 (Asemblea Xeral Ordinaria 12 xuño 2022) 

Infórmase a todos os estamentos de que dende a primeira xornada da tempada 22/23 entrarán en 

vigor os seguintes trocos acordados na Asemblea Xeral Ordinaria de 2022. 

• BASES COMPETICIÓN FASE DE CLASIFICACIÓN (COMPETICIÓNS) 
 

En categorías infantil, cadete e xuvenil, a “Copa Galicia” de comezos de tempada, será substituída 

pola “Fase de Clasificación", a cal terá coma obxectivo principal determinar os cabezas de serie de 

cara á disputa dos “Play Off”. Esta fase tan só poderá ser xogada por un equipo de cada club.  

 

• ARTIGO 9 (NOREBAGA) 
PARTICIPACIÓN, ASCENSOS / DESCENSOS 

Non poderán participar na Fase Final ou Final 4 das categorías xuvenil, cadete e infantil de División de Honra 

ou Liga Ouro dous equipos do mesmo club. 

Non poderá xogar a eliminatoria pola Final 4 o equipo que participa na 2ª División ou Liga Prata, se o seu club 

ten un equipo de Liga Ouro clasificado para xogar a Final 4, ocupando o seu lugar o equipo que lle siga na 

clasificación xeral. 

So poderá xogar a eliminatoria pola Final 4 o equipo de Liga Prata se o seu equipo de Liga Ouro queda 

campión de Liga. 

 

• ARTIGO 12 B (NOREBAGA) 
B) EQUIPOS VINCULADOS 
 

Os clubs de categoría xuvenil, cadete e infantil poderán establecer entre si convenios de vinculación, cunha 

duración máxima dunha tempada. Deberán presentar ao Comité de Competición un escrito solicitando a 

vinculación entre os dous clubs, onde deberá constar todos os datos relativos aos equipos e xogadores que 

se vinculan 20 días antes de comezar a competición nas categorías vinculadas. 

A vinculación só poderá ser entre dous clubs e nunha categoría, por exemplo: xuvenil-cadete, cadete-infantil. 

Equipo vinculante (A), equipo vinculado (B). 

O equipo vinculante (A) só poderá ter un equipo e o equipo vinculado (B) non poderá ter equipo na categoría 

vinculada durante toda a tempada. 
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Para poder facer o convenio de vinculación, o equipo vinculante (A) non poderá ter máis de 7 licenzas, na 

categoría na que se acorde a vinculación. 

Un club só pode facer un convenio de vinculación cun club e categoría. 

O club vinculante (A) e vinculado (B) só poderán engadir cada un, no cupo adicional a 3 xogadores/as, sempre 

os mesmos (nominativos) de categoría inferior. 

O equipo vinculado (B), non poderá subir xogadores/as de categoría inferior á categoría na que se realice a 

vinculación, nin compartir licenzas entre equipos da mesma categoría. 

O club que participe na competición cun equipo vinculado, non poderá xogar nin na eliminatoria pola Final 4 

nin na Final 4 

 

• ARTIGO 13 (NOREBAGA) 
 

NORMATIVA E CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

d) No suposto de xogar distinto número de partidos aplicarase o CRITERIO FGBM. 

 

CRITERIO FGBM:  

O Criterio FGBm trata de dar solución á hora de determinar cal é o mellor clasificado entre un 3º clasificado 

nun grupo de 3 equipos e os 3º e 4º clasificados nun grupo de 4 equipos. Busca poder realizar unha 

comparativa real entre os equipos que participan en grupos cunha composición díspar en canto ao número 

de equipos. 

O criterio consiste no seguinte: 

o COMO DETERMINAR OS MELLORES TERCEIROS CLASIFICADOS SE HAI GRUPOS DE TRES E CATRO 
EQUIPOS: Eliminarase o resultado co 4º clasificado nos grupos de catro equipos. Esa eliminación do 
resultado nunca alterará o posto na clasificación de cada grupo, simplemente afectará aos goles a favor, 
goles en contra e diferencia de goles.  

 
o COMO DETERMINAR OS MELLORES SEGUNDOS CLASIFICADOS SE HAI GRUPOS DE TRES E CATRO 

EQUIPOS: Eliminarase o resultado co 4º clasificado nos grupos de catro equipos. Esa eliminación do 
resultado nunca alterará o posto na clasificación de cada grupo, simplemente afectará aos goles a favor, 
goles en contra e diferencia de goles. 

 
 

o COMO DETERMINAR OS MELLORES ÚLTIMOS CLASIFICADOS SE HAI GRUPOS DE TRES E CATRO EQUIPOS: 
Cando xa teñamos os mellores terceiros, eliminarase o resultado co 3º clasificado nos grupos de catro 
equipos. Esa eliminación do resultado nunca alterará o posto na clasificación de cada grupo, simplemente 
afectará aos goles a favor, goles en contra e diferencia de goles.  
 
 

 

 

 



 

 

• ARTIGO 36 (NOREBAGA) 
 

g) Os xogadores/as de categoria alevín, benxamín e prebenxamín que non teñan DNI, deben 

obrigatoriamente achegar no Isquad fotocopia do libro de família para poder autentificar os seus datos. 

 

• NOVAS REGRAS (REGRAS DE XOGO) 
 

o XOGO PASIVO. Todo segue igual con respecto ao xogo pasivo, excepto que se reduce de 
6 a 4 pases máximos permitidos. 
 

o NOVA PROTECCIÓN AOS/ÁS PORTEIROS/AS (Regra 8.8). Haberá exclusión inmediata de 
2 minutos cando o lanzamento dun xogador/a que está libre de obstrución e realiza o 
lanzamento en situación aberta, golpea a cabeza do porteiro/a. 
 

Os pormenores da aplicación desta nova regra serán explicados de forma detallada ao 

colectivo arbitral no stage de inicio de tempada. 

o NOVO SAQUE DE CENTRO (Regra 1.9). Un círculo cun diámetro de 4 metros, denominado 
“área de saque de centro” debe ser marcado no medio da liña central do terreo de xogo. 
O saque debe executarse dende dentro desa zona. 

 Os pormenores da aplicación desta nova regra serán explicados de forma detallada ao      

colectivo arbitral no stage de inicio de tempada. 

 IMPORTANTE: Os clubs que disputen os encontros oficiais en instalacións que non  sexan 

da súa propiedade, deberán transmitir aos/ás propietarios/as á necesidade de  dispor 

deste círculo de medio campo correctamente sinalado para a disputa de  competicións 

oficiais. 

O área de lanzamento pode ser: 

 - Unha zona cunha cor diferente entre a área e a pista de xogo. 

 - Unha liña circular 

 


