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Sección 1ª. AS REGRAS DE XOGO 
Regras de xogo limpo
REGRA  1 – O XOGO 
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REGRA 2- SITUACIÓNS DE XOGO DETIDO (BOLA PARADA)

2.1 A árbitra, de cara ás xogadoras, comezará o xogo, e reiniciarao despois do 
descanso, mediante un lanzamento neutral entre dúas xogadoras de cada equipo, 
que deberán estar unha detrás da outra, dentro de cadansúa metade do terreo de 
xogo. Todas as demais xogadoras deberán estar nas súas respectivas posicións por 
detrás das liñas de 45 metros.

2.2 Despois dunha falta, o xogo será reiniciado mediante un tiro libre co pé ou un lan-
zamento neutral (tal e como especifique a regra a aplicar) no lugar no que a falta foi 
cometida.

Excepcións

(i) No caso de faltas dunha defensora dentro dos rectángulos, aplicarase o seguinte:
Sinalarase penal para unha Falta Agresiva dentro do rectángulo grande ou calquera
tipo de falta dentro do rectángulo pequeno. O penal deberá ser pateado desde o
chan, nun punto a 11 metros en liña recta da liña de gol.

Sinalarase un saque libre co pé desde o centro da liña de 13 metros pola Falta 
Técnica cometida por unha defensora fóra do rectángulo pequeno e dentro do 
grande. 

(ii) Por calquera falta realizada por un defensor  dentro da propia liña de 13 metros
pero fóra do rectángulo grande sinalarase un saque libre co pé na liña de 13 metros
desde o punto perpendicular ao lugar da infracción.

(iii) Cando unha xogadora recibe unha falta xusto despois de xogar a bola resultando
da súa xogada unha anotación, a anotación prevalecerá á  sinalización da falta. Nas
demais situacións, a árbitra poderá conceder un saque libre co pé onde sucedeu a
falta se considera o saque da infracción máis vantaxoso que o lugar onde aterrou a
bola ou polo que cruzou as liñas de banda ou de fondo. Nos casos nos que se
retrotraia a acción á sinalización da falta procederase dos seguintes xeitos:

(a) Se a bola sae pola liña de fondo o saque libre co pé realizarase na liña de 13 me-
tros no punto perpendicular polo que a bola cruzou a liña de fondo.
(b) Se a bola  cruza a liña de 13 metros, o saque libre co pé realizarase desde o pun-
to polo que a bola cruzou a liña de 13 metros.

(iv) Outras penalizacións veñen especificadas na REGRA 4 - infraccións 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35; REGRA  5 - infraccións 4, 22, 31, 36; REGRA 6 - infracción 4

(v) Cando o xogo é reiniciado mediante un saque neutral despois dunha falta a me-
-ned sortem 31  razilaer esarebed lartuen euqas o adnab ed añil ad sortem 31 ed son

tro do campo nun lugar paralelo a onde ocorreu a infracción.

(vi) Cando o xogo é reiniciado mediante un saque neutral  logo dunha falta entre a
liña de fondo e a liña de 20 metros, o saque neutral realizarase na liña de 20 metros
no punto perpendicular  a onde ocorreu a infracción.
Todas as xogadoras excepto a xogadora que vai  sacar o tiro libre co pé deberán estar
polo menos a 13 metros de onde  foi concedido o tiro libre.

Todas as xogadoras excepto as dúas que van disputar un saque neutral estarán polo 
menos a 13 metros  de onde o saque neutral foi concedido. 
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REGRA 3 - ANOTACIÓNS
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Regras de xogo ilegal 
REGRA 4 – FALTAS TÉCNICAS
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PENALIZACIÓNS PARA ESTAS INFRACCIÓNS 
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Excepción:

PENALIZACIÓN –    
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4.25

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES 

4.26  

PENALIZACIÓN



4.30 Calquera xogadora do equipo que vai realizar o tiro de porta que se at ope a 

4.31 Perder tempo atrasando un tiro de porta propio.

4.32
ondo por ac

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES 

4.33 Cando xogadoras de ambos equipos c

PENALIZACIÓN e
to nas Ex ra 2.2

4.34 x t

PENALIZACIÓN

4.35

PENALIZACIÓN

4.36 c x
v

vantaxe non se ai 
c

considere. 

4.27 Para unha xogadora  que vai patear un tiro libre de porta que colle a bola 
coas mans antes de que calquer outra xogadora a toque.

4.28 Estar dentro da liña de 20 metros cando o propio equipo vai realizar o tiro 
libre de porta, excepto o previsto na Regra 2.7.

4.29 Cando calqueroutra xogadora do equipo que vai realizar o tiro de porta 
xogue a bola antes de que esta se desprace 13 metros 



REGRA 5 -  FALTAS AGRESIVAS

Infraccións deliberadas ou accidentais:

específic

Nota.- CARTÓNS
Cartón Amarelo 
Cartón Negro

Cartón Vermello 

Infraccións graves – Definición por categorías.

 

 

Categoría I –Infraccións agresivas ordinarias
5.1

5.2

5.3 

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES

5.4 e finxindo recibir unha f  

PENALIZACIÓN 



5.5

5.6

5.7
(b)
(c)
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(f)

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES

5.8

5.9

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES

Categoría II Infraccións agresivas por comportamento antideportivo.
5.10 

5.11

5.12

5.13

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES



5.14

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES
(i)
(ii)
(iii)

Categoría III Infraccións agresivas graves.
5.15

5.16

5.17
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5.19

5.20 

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES 
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PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES 
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PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES
a



5.25

5.26
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5.29

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES

5.30  

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES

5.31

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES

Categoría IV Infraccións agresivas moi graves.
5.23   

5.24  



(i)
(ii)

Outras  provisións
5.36  Cando unha xogadora devolva unha infracción recibida no momento entre a 

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES

(i)
(ii)  

(iii)

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES

-

5.38 r
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5.39 c xogo 
vantaxoso para o equipo que recibiu a infracción. 

V
vantaxe non 

se f c
lugar onde foi cometida, concedendo o tiro libre (coas Excepcións (v) e (vi) do artigo 

considere.

Categoría VI Infraccións agresivas flagrantes (II)
5.35 
Arbitral

PENALIZACIÓN PARA AS INFRACCIÓNS ANTERIORES

(i)

Categoría V Infraccións agresivas flagrantes (I)
5.32  Interferir e acosar  a calquera membro do Equipo Arbitral– mínima increpancia  
física, por ex: pórlle unha man enriba, empurrar, tirar, abanear-.  

5.33  Empregar linguaxe ameazante ou intimidatorio con calquera membro do  
Equipo Arbitral

5.34 Empregar un comportamento ou conduta ameazante ou intimidatoria con cal-
quera membro do Equipo Arbitral.



Regras de xogo ilegal:
SANCIÓNS OFICIAIS DA GAA*

cións, Guía Oficial Part

Infraccións de Categoría I
 

PENALIZACIÓN:

Infraccións de Categoría II 

PENALIZACIÓN:
(i)
(ii)

Infraccións de Categoría III

Infraccións de Categoría IV 
(i)

(ii)

cións tipific  

Infraccións de Categoría V



Infraccións de Categoría VI
(i) Mínimo: 48 semanas de suspensión, coa posibilidade de desc alificar ao Equipo
agresor, cando sexa apropiado.
(ii)Mínimo no caso de repetir infracción dentro dun prazo de 96 semanas da anterior
sanción: 96  semanas de suspensión, coa posibilidade de desc alificar ao equipo agre-
sor cando sexa apropiado.



REGRA 6 – DISENTIMENTO DAS DECISIÓNS ARBITRAIS

6.1  Desafiar a aut

PENALIZACIÓN  

6.2 

PENALIZACIÓN  

6.3

PENALIZACIÓN  

6.4

PENALIZACIÓN  

6.5
 

PROCEDEMENTO:

ase o final do enc

6.6 

PROCEDEMENTO



Sección 2ª. Regulamento da liga Gallaecia
REGRA 7 –  CÓDIGO DE CONDUTA

7.1 A Liga Gallaecia ten como prioridade o fomento do deporte mixto, inclusivo e de 
base, articulado nunha competición galega.

7.2 A Liga Gallaecia caracterízase por unha serie de valores definitorios que toda equi-
pa e integrantes, debe contribuír a promover e conservar dentro e fora do xogo.

7.3 Coa finalidade de preservar ditos valores, e como complemento imprescindible do 
regulamento xenérico da Liga, poñemos en práctica unha serie de medidas que toda 
equipa e os seus membros debe cumprir:

Somos unha liga inclusiva e igualitaria

7.4 Rexeitamos, denunciamos e sancionamos calquera comentario, comportamento, 
prácticas e actitude que atente contra a integridade física e moral das xogadoras e da 
árbitra.

7.5 Entendemos calquera comentario ou comportamento motivado por distincións 
de xénero, orientación sexual, aspecto físico ou procedencia xeogr áfica ou cultural, 
como unha actitude discriminatoria que será sancionada con cartón vermello á 
xogadora que nela incorra.

7.6 Entendemos que as diferencias físicas son individuais e non por razóns de xénero e 
polo tanto non practicamos un xogo condescendente coas compañeiras mulleres.

7.7 A agresión física ou verbal premeditada a outra xogadora sancionámola con cartón 
vermello, de acordo co xa recollido no regulamento.

7.8 A protesta ás decisións da árbitra será sancionado con cartón negro, de acordo co 
xa recollido no regulamento.

7.9 A agresión física ou verbal á árbitra será sancionada con cartón vermello, de acordo 
co xa recollido no regulamento.

7.10 Calquera comentario, comportamento e actitude procedente das persoas searei-
ras asistentes ao xogo, que atente contra a integridade física e moral das xogadoras e 
da árbitra, saldarase coa expulsión do campo da persoa ou persoas que niso incorran.

7.11 Todas as xogadoras nos comprometemos coa denuncia de prácticas discriminato-
rias por parte doutras xogadoras da Liga ou de seareiras do xogo.



o seu c  
 

7.12 Non xogamos de forma agresiva de modo pretendido, xogamos limpamente 
e sen trampas.

7.13 Non nos obcecamos coa vitoria, priorizamos o divertimento e o xogo xusto.

7.14  Recoñecemos os erros e sinalamos os das compañeiras de forma respectuosa 
e co único obxectivo de favorecer a aprendizaxe colectiva e unha competición 
xusta.

7.15 facerse dano e f
da.

7.16 Actuamos con dilixencia nas instalacións deportivas, favorecendo o bo tr
mesmas. 

Apelamos á responsabilidade colectiva

7.17
ñezan, respecten e promovan o cumprimento deste código.

7.18

7.19 xogos consecutivos teña xogadoras 
con cartón vermello por c

onfirmar 



REGRA 8. COMPOSICIÓN DOS EQUIPOS

8.1

8.2
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8.4
ase por finali

8.5
a fix
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8.9
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REGRA 9. EQUIPO DE ARBITRAXE E COMUNICACIÓN COS EQUIPOS

9.1  

   . Nese 
caso será  

9.2
fix

áfica 

9.3 visar as fichas das x

9.4 As fichas deber

9.5 as sen a súa ficha re

.

9.6 
 

9.7
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9.9 



9.10

9.11

(i)
(ii)
(iii)

9.12



GLOSARIO DE TERMOS EN GALEGO E EN INGLÉS EMPREGADOS NO 
FÚTBOL  GAÉLICO E QUE FORMAN PARTE DAS SÚAS NORMAS

1. AMOESTACIÓN (CAUTION)

2.ATRAPADA (CATCH)

3.BOTE (BOUNCE)

4.CARGA (CHARGE)

5.CARTÓN (CARD)

6.PERDA DE TEMPO (DELAY)

7.MONTÍCULO (DIVOT)

8.FALTA (FOUL) 
.

9. PASE COA MAN (HANDPASS)

finida e inequív

10. NO AIRE (IN FLIGHT)



11. LEVANTADA (LIFT )

12.MARCA (MARK)

13.SOBRECARREXO (OVERCARRY)

14.RETENCIÓN (OVERHOLD)

15.XOGAR A BOLA (PLAY THE BALL)

 

17. ENTRADA (TACKLE):

 
 

 

18. LANZAMENTO (THROW)

19. LANZAMENTO NEUTRAL (THROW-IN)

20.SOLO (TOE-TAP)

21. DISPUTA (WREST)
 

ficial Guide 
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ficiais da Liga Gallaecia.




