
 

 

PROTOCOLO DE ACEPTACION DE SEDE PARA FASES DE TORNEOS FEDERATIVOS 

A Real Federación Galega de Fútbol abre a todos os clubs a posibilidade de organizar calquera evento 
deportivo tutelado pola propia Federación. Eventos referidos ás competicións de fútbol base, tales como as 
Fases Finais Galegas, campionatos galegos de seleccións comarcais, campionatos nacionais de seleccións 
autonómicas ou calquera outra competición organizada pola Real Federación Galega de Fútbol, todos eles 
eventos deportivos onde se unen a competición e o aspecto lúdico-festivo, cun alto nivel de repercusión 
social. 

Os clubs interesados en asumir a organización dalgunha destas competicións debe presentar ou enviar a 
solicitude (cubrindo o formulario anexo) á Real Federación Galega de Fútbol ata o día 27 de abril, tendo en 
conta que no plan director de ditos eventos, desde a dirección da RFGF, preséntanse uns requirimentos 
mínimos para o seu desenvolvemento e de obrigado cumprimento para o club ou entidade designada para a 
súa organización e que a continuación son detalladas: 

REQUISITOS  

1. TERREO DE XOGO 
 Campos de xogo de céspede natural ou sintético en condicións idóneas (tanto en estado de 

conservación como en superficie) 
 No caso das competicións de Fútbol 8 será necesaria a dispoñibilidade de dous campos 

coas medidas mínimas oficiais para a disputa desta modalidade. 
 Separación dos dous campos que impida o paso do balón dun campo a outro 

 

2. ZONA DE VESTIARIOS 
 Vestiarios para todos os equipos, ou almacén individual para cada equipo en vestiarios 

comúns 
 Disposición de auga mineral suficiente 

 

3. LOXÍSTICA 
 Megafonía e speaker 
 Marcador de resultados en cada campo 
 Número de balóns necesarios para a competición. Os balóns para o quecemento serán 

responsabilidade de cada equipo. 
 Taboleiro de desenvolvemento da xornada en lugar visible 
 Sala ou posto de información e organización do evento 
 Disposición de pancartas publicitarias segundo esquema facilitado pola RFGF 
 Panel informativo de mapa da instalación en lugar visible 

 

4. ORGANIZACIÓN 
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 Designación de responsable fixo para cada un dos equipos/seleccións 
 Número de persoal suficiente para o óptimo desenvolvemento da competición (recolle 

pelotas, delegado de campo, atención aos árbitros, posto de información…) 
 Provisión de zona de aparcamento de autocares dos equipos 
 O organizador deberá ofrecer comida aos equipos participantes (a prezo módico) ou ben 

informar de restaurantes cercanos onde os equipos poidan realízalo en prezos razoables. O 
número de comensais será de 20 por equipo. 

 O organizador encargarase da comida do equipo arbitral, si fose necesario 
 Servicio de bar 
 Presentación do “plan de traballo” polo organizador, supervisado polo Delegado da RFGF 

 

5. PROMOCIÓN DO EVENTO 
 Colaborar coa RFGF nas actividades de divulgación da competición 
 Facilitar información para a realización de dípticos e carteis informativos e divulgativos do 

evento, con mapa de situación incluído 
 

OUTROS ASPECTOS QUE SE TERÁN EN CONTA NA VALORACIÓN 

• Os clubs interesados poden presentar as melloras que consideren para un idóneo 
desenvolvemento da competición. 
 

• Organización conxunta entre clubs nunha mesma instalación ou en campos próximos, co fin de 
fomentar as boas relación entre entidades deportivas. 

 



SOLICITUDE DE SEDE PARA FASES DE
TORNEOS FEDERATIVOS
Data límite de solicitude: 27 de abril 

 NOME DO CLUB: .....................................................................................................................................

 COMPETICIÓN SOLICITADA: 

 APORTACIÓN DE MELLORAS: 

 INSTALACIÓN: ..........................................................................................................................................

 DIRECCIÓN: ...............................................................................................................................................

 PERSOA DE CONTACTO: 
NOME E APELIDOS ....................................................................................................................................
TELÉFONO ....................................................................................................................................................
EMAIL ............................................................................................................................................................

FASE DE ASCENSO A LIGA GALEGA  ZONA NORTE (FASE PREVIA: 2 EQUIPOS POR SEDE - ELIMINATORIA DE
CAMPIÓNS: 4 EQUIPOS POR SEDE - 1ª ELIMINATORIA: 12 EQUIPOS POR SEDE - 2ª ELIMINATORIA: 8 EQUIPOS POR SEDE)

FASE PREVIA | 05 DE MAIO: XUVENIL CADETE INFANTIL
ELIMINATORIA DE CAMPIÓNS | 12 DE MAIO: XUVENIL CADETE INFANTIL
FASE PREVIA | 05 DE MAIO: XUVENIL CADETE INFANTIL

LIGA GALEGA XUVENIL | 02 DE XUÑO
LIGA GALEGA CADETE | 02 DE XUÑO
F8 ALEVÍN, F8 BENXAMÍN E F8 PREBENXAMÍN | 26 DE MAIO

FASE PREVIA | 05 DE MAIO: XUVENIL CADETE INFANTIL

FASE DE ASCENSO A LIGA GALEGA  ZONA SUR
(1ª ELIMINATORIA: 10 EQUIPOS POR SEDE - 2ª ELIMINATORIA: 8 EQUIPOS POR SEDE)

FASE FINAL COPA GALICIA | 12 DE MAIO (4 EQUIPOS)

FASES FINAIS GALEGAS

1ª ELIMINATORIA | 05 DE MAIO: XUVENIL CADETE INFANTIL
2ª ELIMINATORIA | 12 DE MAIO: XUVENIL CADETE INFANTIL

FASES INTERMEDIAS GALEGAS
(F8 ALEVÍN, F8 BENXAMÍN E F8 PREBENXAMÍN | 19 DE MAIO
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