
NORMAS DO TORNEO DE BRILÉ CEIP MANUEL RESPINO 2011-2012
1. Non se poden discutir as decisións dos/as árbitros, sumará un punto o equipo  

contrario.
2. Botarase a sortes o equipo que empeza o partido co balón.
3. Estará brilado, calquer xogador/a que:

a. Sexa alcanzado/a ca pelota en calquer parte do corpo, agás na cabeza.
b. Quen intente coller a pelota e logo lle caiga o chan.
c. Se a pelota pega en dous ou máis xogadores/as e logo cae ao chán.
d. Quen invada o campo contrario ou saia dos límites do campo.

4. Non estará brilado, ningún/ha xogador/a que:
a. Quen colla o balón antes de que toque o chan.
b. Se o balón tocou o chan antes de alcanzar o/a xogador/a.
c. Se o balón golpea nun/ha xogador/a e antes de tocalo chan, outro/a evita  

que chegue o chan.
5. Cando un/ha xogador/a é brilado, vai o cemiterio (parte trasera do campo do equipo  

contrario) ou os laterales do campo rival (ata rodear completamente ao equipo rival),  
e o outro equipo suma un punto, pero se lle diron co balón, levalo o cemiterio  
consigo.

6. Se desde o cemiterio, un/ha xogador/a brila a un rival, volve o seu campo.
7. Se non se presentan os/as árbitros perde 3 puntos o seu equipo.
8. Se os/as árbitros non dín o mesmo, teñen que chegar a un acordo, pero os/as  

xogadores/as dos equipos non poden molestalos/as mentres falan.
9. Gañará o partido o equipo que o final do tempo sume máis puntos.
10.  O equipo que gaña sumará 3 puntos, o que empate 1 punto, e o que perda 0 puntos.
11.  Un/ha xogador/a pode ser expulsado/a, sumánse 3 tantos para o rival, se:

(a) Insulta a alguén.
(b) Non deixa xogar aos demais.
(c) Abusa dos/as pequenos/as.

E será decisión dos árbitros se é expulsado/a ou non.
12.  Xogaranse dous tempos de 7 minutos cada tempo, con cambio de campo no→  
descanso. Ao rematar o tempo sumaranse os tantos logrados por cada equipo  e verase  
quen gañou.


