
FICHA DE INSCRICIÓN DO

9º TETRAMARATÓN

Nome do Equipo: ...........................................

Nome e Apelidos do capitán/capitana do 

equipo: .............................................................

D.N.I: .........................................

Teléfono de contacto: .......................................

Nº de Compoñentes: .........

Nome dos xogadores/xogadoras do equipo:

1.-                                      2.-

3.-                                      4.-

5.-                                      6.-

 

  Declararamos non padecer problemas de saúde 

que impidan á  práctica de actividade deportiva.

 Autorizamos ao Concello de San Sadurniño a 

publicar tanto na páxina web municipal como nas redes

sociais que administre, as imaxes nas que apareza o 

noso equipo.

Aos efectos da lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos, 
infórmaselle de que os seus datos persoais son obxecto de tratamento nun ficheiro cuxa 
finalidade é a xestión e administración das solicitudes. O Concello de San Sadurniño 
comprométese a respectar a súa privacidade e a empregalos de acordo coa súa finalidade, 
ademaís de garantir o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación e cancelación. 

• Día: Xoves 29 de Marzo

• Hora de Inicio: 09:30 horas.

• Lugar: Pavillón Polideportivo Municipal.

• Idades: Maiores de 15 anos.

• Prezo: Gratuito.

• Inscricións: Na Casa da Cultura ou por

email agustin.perez@sansadurnino.gal 

• Remate Prazo de Inscrición:26 de Marzo.

• +información: www.sansadurnino.gal 

REGULAMENTO XERAL

-Cada deporte rexerase polo seu regulamento 
específico.
- O sorteo de grupos será o martes 27 de marzo ás 
13:30 horas na Casa da Cultura.
-Cada equipo disputará 4 partidos seguidos contra o 
mesmo rival.
- Os equipos deberán estar 15' antes para recoller a 
documentación.
-Cada partido terá unha duración de 10’ a reloxo 
corrido, excepto voleibol que será ao mellor de 2 
sets a 7 puntos (punto directo).
-O equipo debe  estar composto por un mínimo de 5 
xogadores ou xogadoras e un máximo de 6. 
- Os equipos  que conten coa presenza dalgunha 
xogadora feminina, os goles e puntos que consiga 
a/as xogadora/s valerán triple. 
- Os equipos  que conten coa presenza dalgunha 
xogadora será obrigatorio que  xogue en todos os 
partidos.
-Non se permite agredir (nin verbal nin fisicamente) 
a un rival, sendo motivo de exclusión do 
Tetramaratón.
-Non acatar a decisión dos árbitros será motivo de 
exclusión do tetramaratón.
- O equipo que non se presente a xogar un partido, 
se  dará por pérdido o partido +descontarase 1 
punto.
-Puntuación:    Partido ganado: 2 puntos
                        Partido empatado: 1 punto
-Os 4 equipos que maior puntuación sumen  
pasarán a xogar as semifinais. En caso de empate 
entre varios equipos contabilizarase a diferencia de 
goles-puntos a favor e encontra de todos os  
partidos xogados. Se persiste o empate lanzarase 
tiros libres ata que falle algún membro dun equipo.
-Coa inscrición os/as participantes asumen o 
coñecemento e aceptación do presente 
regulamento.
-A organización resérvase o dereito de modificar o 
que considere oportuno.

mailto:d@s
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REGULAMENTOS ESPECÍFICOS

Voleibol 5x5

2 sets a 7 puntos.

5 xogadores/xogadoras de campo.

Punto directo con cambio de saque.

Fútbol Sala

1 tempo de 10’ a reloxo corrido.

5 xogadores/xogadoras de campo.

O penalti tirarase desde o medio do campo sen porteiro/porteira.

Cando un equipo realice a 6ª e a12ª falta lanzarase un penalti sen 

porteiro/a desde o medio do campo.

Baloncesto 4x4

1 tempo de 10’ a reloxo corrido.

4 xogadores/xogadoras de campo.

Non haberá canastras de 1 punto nin de 3 puntos.

A falta persoal sempre sacarase de fondo, excepto cando un 

equipo alcance a 6ª falta. Daquela lanzarase 1 tiro libre (2 puntos) 

e saque de fondo para o equipo que ataca.

Hóckei 4x4

1 tempo de 10’ a reloxo corrido.

4 xogadores/xogadoras de campo.

Ningún xogador/xogadora poderá parar a bola coa man.

O penalti lanzarase desde o medio do campo sen porteiro/porteira.

Non se poderá lanzar o stick polo chan nin golpear o stick do 

contrario.

Non haberá fóras, a menos que a bóla salte os valos.

Non se pode parar co pé, agás o porteiro/a ou que sexa unha 

acción involuntaria.

O porteiro/a non poderá parar coa man nin sacar co pé.

9º TETRAMARATÓN9º TETRAMARATÓN
Concello de SanConcello de San

SadurniñoSadurniño

PREMIOS

1.- Todas as persoas participantes recibirán unha 

camiseta como agasallo.

2.- Os equipos Campión e Subcampión recibirán 

un trofeo.

   3.- Trofeo  Fair play.

COLABORA

Club Voleibol Aldebarán

Club Fútbol San Sadurniño

ORGANIZA

Concellería de Cultura, Deportes, Ensino e
Mocidade


