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Presentación. O nacemento do proxecto

Fillos de Breogán é un proxecto para crea-lo primeiro equipo de fútbol gaélico en Galicia e
participar no Campionato Ibérico de Clubes organizado pola Asociación Atlética Gaélica
(Gaelic Athletic Association). A idea nace logo da visita do fundador, Wenceslao García
Zapata, a Dublín e o seu namoramento con este deporte ao ve-las semifinais do
Campionato de Leinster do 2010. Unha vez de volta na Coruña, en xullo do presente ano,
púxose en contacto cos equipos existentes na Península Ibérica para informarse das
posibilidades de practica-lo deporte nacional irlandés na súa cidade. Esas posibilidades
pasaban por unha única opción: crear un equipo.
Xa que logo, Wenceslao García comezou a xestionar a creación dun equipo coa intención
de competir xa no campionato de 2011. Primeiro procurou irlandeses que residisen na
cidade herculina, xente que xogara xa ó “peil”, así chamado na Illa Esmeralda. Na
provincia da Coruña hai 106 cidadáns da República de Irlanda, segundo datos do INE.
Poucos para o proxecto que estaba a xermolar.
Non obstante, deu con Declan Matthews, un dos irmáns Matthews que xerentan a taberna
irlandesa con mesmo nome sita na Praza da Galera. Declan xogou ó fútbol gaélico dende
neno e ofreceuse a adestra-lo equipo, anuncia-lo recrutamento de xogadores e cede-la
parte alta do seu local para as reunións da nova asociación deportiva. Así, Wenceslao
comezou a difundi-la idea mediante carteis, redes sociais (facebook) e elaborou unha
páxina web (http://corunna.yolasite.com ou http://fillos.tk).
O proxecto vai pouco a pouco convertíndose en realidade. Trátase dun deporte
afeccionado que está a expandirse pola Península Ibérica de forma lenta. De feito, o
equipo máis próximo xeograficamente é o Madrid Harps. Esa é a maior dificultade, os
desprazamentos. Para iso, o autofinanciamento é fundamental, pero o acceso a
patrocinios e axudas públicas tamén é indispensable. Afortunadamente, xa contamos con
patrocinador, A Cova Cética, taberna sita na Rúa do Orzán, número 82 da Coruña, co que
máis información en http://fillos.tk ou http://corunna.yolasite.es
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xa temos unha base sólida coa poder comezar. Malia iso, e debido a complexidade que
supón facer desprazamentos por toda a Península para un equipo afeccionado,
seguiremos na procura de máis patrocinios e axudas.
En España, hai na actualidade oito equipos de fútbol gaélico (en Madrid, Pamplona,
Barcelona, Valencia, Sevilla, Marbella, Valls e Xirona). Seis dele compiten de forma
habitual, pois o de Valls e o de Xirona fano esporádicamente. O Campionato Ibérico,
dispútase dende o 2005 en competición masculina e dende 2008 na súa versión feminina.
Posto que é un deporte en desenvolvemento e os clubes están a nacer, a GAA (Gaelic
Athletic Association) determinou que se disputasen só cinco xornadas.
Polo tanto, as xornadas do campionato realízanse como un torneo. Os equipos divídense
en dous grupos e xógase unha liguiña dentro de cada grupo. Os partidos son de media
hora. Aí defínense os participantes na final, os que loitarán polo terceiro posto, os que
loitarán polo quinto posto e os que xogarán o partido polo sétimo lugar. Segundo a
clasificación final, a GAA concede puntos a cada club dun xeito similar ás puntuacións de
MotoGP.
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Fillos de Breogán quere ser un equipo estable que participe no Campionato Ibérico e
axudar á creación de máis clubes na Península Ibérica, sobre todo nas veciñas Asturias,
León e Portugal, para difundir o fútbol gaélico na nosa zona. Este clube márcase como
exemplo o acadado na Bretaña, onde o fútbol gaélico conta cunha liga propia, na que
compiten os equipos da rexión, ademais de participar no campionato francés.
Para facilita-lo desenvolvemento do deporte, a GAA permite que os partidos en Europa
sexan desputados por once xogadores de campo por equipo (cando en Irlanda son 15) en
campos de fútbol europeo (regras FIFA). Ademais, ó xogar cada equipo varios partidos no
día, os encontros son de duración reducida (30 minutos cada un). Estas son unhas
medidas tendo en conta que o “peil” está a nacer no resto de Europa. A GAA tamén
proporciona axudas para os clubes que está a comezar, como redución de taxas ou
pequenas subvencións.

máis información en http://fillos.tk ou http://corunna.yolasite.es
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A formalización do proxecto

Fillos de Breogán xa foi admitido pola GAA e polo Comité Europeo. Ademáis, o resto de
integrantes do Campionato Ibérico están a colaborar connosco. O día 8 de setembro de
2010, ás 20 horas, terá lugar na taberna irlandesa Matthews' a primeira reunión
informativa do equipo, á que se convoca á prensa. Nela informarase a tódolos interesados
sobre o fútbol gaélico e sobre o proxecto deste clube e como participar e xogar nel.
O seguinte paso será establecer a acta fundacional, os estatutos do clube e inscribirse no
Rexistro de Asociacións Deportivas e Deportistas de Galicia da Secretaría Xeral para o
Deporte da Xunta de Galicia. No futuro, verase a posibilidade de crear unha Federación
Galega deste deporte se é que hai outras iniciativas noutras vilas na nosa comunidade
autónoma.
Así, no que resta de 2010, Fillos de Breogán preparase con adestramentos formativos
neste novo deporte en Galicia para poder competir en condicións no Campionato Ibérico
de 2011. Neste sentido, procurarase asinar un convenio para poder dispor dun campo de
adestramento de forma habitual cada semana.
En mes e medio, o equipo conta con máis de 130 seguidores no seu grupo de facebook.
Os seguidores foron os que visitaron a web do club (http://fillos.tk) e decidiron o nome do
equipo entre as diferentes propostas presentadas así como as cores (franxas horizontais
brancas e azuis). Agora só resta botarse a andar nesta aventura de darlle vida ó fútbol
gaélico na Coruña e en Galicia. ¡Forza Fillos!

máis información en http://fillos.tk ou http://corunna.yolasite.es
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¿Qué é o fútbol gaélico?

O fútbol gaélico (en gaélico peil, peil ghaelach ou caid), normalmente chamado "fútbol",
"gaélico" ou "gaa", é unha variante de fútbol xogada principalmente en Irlanda. É, xunto co
hurling ("guindar"), un dos dous deportes con máis espectadores en Irlanda.
O fútbol xógase por equipos de quince persoas en un campo rectangular con postes en
forma de H en cada un dos dous extremos. O obxectivo principal é marcar pateando ou
golpeando a bola coa man e conseguir que atravese a portería. O equipo que máis puntos
teña ó final do partido gaña. Os xogadores manexan o balón polo terreo de xogo cunha
combinanción de portar, facendo un só (soltando o balón e, sen deixalo caer, darlle co pé
de novo de volta cara as mans), pateando e pasando coa man ós seus compañeiros.
As estatísticas amosan que este deporte foi gañando máis espectadores que calquera
outro en Irlanda; os datos do ESRI indican que supón o 34% das audiencias deportivas en
Irlanda, co rival máis próximo, o hurling, chegando a un 23%.
O fútbol é un dos catro deportes gaélicos organizados pola Asociación Atlética Gaélica, a
organización deportiva máis grande de Irlanda, con máis de 800.000 membros. Hai unha
regra estricta sobre o non profesionalismo e o cumio deste deporte é o a final Toda-Irlanda
do campionato inter-bisbarras. Crese que o xogo descende do antigo fútbol irlandes
coñecido como caid, da época medieval, malia que as regras modernas non se
estableceron ata 1886.
O fútbol gaélico tamén se xoga en países fóra de Irlanda, non só por membros da
diáspora irlandesa. Está medrando en popularidade internacionalmente. Os equipos de
Londres e Nova Iorque compiten cada ano no campionato de fútbol Toda-Irlanda, o nivel
máis alto deste deporte. Un xogo híbrido, o fútbol de regras internacionais, permite
partidos internacionais como as Series de Regras Internacionais entre Australia e Irlanda.
máis información en http://fillos.tk ou http://corunna.yolasite.es
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Terreo de xogo
Un campo gaélico é similar ó de rugbi pero algo máis longo. O terreo é rectangular, de
130 a 145 metros de longo e de 80 a 90 metros de largo. Hai postes con forma de H en
cada extremo ó longo, compostos de dous postes, que adoitan ser de sete metros de alto,
separados en 6,5 metros, e conectados a 2,5 metros por un longueiro. O mesmo campo
úsase para o hurling, a GAA, que organiza os dous deportes, decidiu isto para facilitar o
dobre uso. As liñas márcanse ós 13 metros, 20 e 45 dende cada liña de fondo. Os
campos máis pequenos e porterías máis pequenas empréganse para categorías
inferiores.

Duración
A maioría dos partidos de fútbol sénior e xuvenil duran sesenta minutos, divididos en dúas
partes de trinta, agás os partidos inter-bisbarras sénior, que duran setenta minutos (dúas
partes de 35). Os empates dirímense en repeticións ou en prórrogas de vinte minutos
máis información en http://fillos.tk ou http://corunna.yolasite.es
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(dúas metades de 10). Para os nenos de menos de doce anos, hai unha metade de vinte
ou 25 minutos nalgúns casos. O intermedio dura sobre quince minutos.
Equipos
Os equipos fórmanos quince xogadores (un porteiro, dous laterais, un zagueiro, dous
carrileiros, un central, dous mediocentros, dous aleiros, un dianteiro, dous extremos e un
dianteiro centro) máis quince suplentes, dos que cinco poden ser empregados. Cada
xogador ten números do 1 ó 15, comezando polo porteiro, que debe vestir unha camiseta
de diferente cor á dos seus compañeiros.
Balón
Xógase cun balón de coiro composto por dezaoito paneis de coiro cosido, parecido a un
balón de balonvolea, cunha circunferencia de 69 a 74 centímetros e un peso de 370 a 425
gramos cando está seco. Pode ser pateado ou pasado coa man. Un pase de man non é
un golpe de calquera xeito, senón un golpe co puño pechado, empregando os cotenos.
Faltas técnicas
As seguintes son as consideradas falta técnicas:
* Colle-lo balón directamente do chan (debe ser picado ás mans cos pés). De tódolos
xeitos, no fútbol gaélico feminino, pódese coller o balón directamente.
* Lanza-lo balón (debe ser pasado golpeándoo co puño)
* Dar catro pasos sen soltar, botar ou facer un só co balón. (Facer un só implica patear
o balón cara as mans).
* Botar dúas veces seguidas o balón (débese facer un só polo medio)
* Meter un gol cun pase (porén, o balón pode ser golpeado co puño a gol cando se está
no aire)
máis información en http://fillos.tk ou http://corunna.yolasite.es
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* Balón na área, unha regra controvertida: se, no momento no que o balón entra na
área pequena xa hai un xogador atacante dentro, pítase falta en ataque.
* Cambiar de mans: pasar o palón da man dereita á esquerda ou viceversa. Legal no
fútbol feminino.
Marcar
Se o balón pasa por riba do longueiro, márcase un punto e o xuíz de meta levanta unha
bandeira branca. O punto pode ser conseguido pateando o balón por riba do longueiro, ou
dándolle unha puñada, en cuxo caso, a man debe estar pechada no momento de golpear.
Se o balón entra por debaixo do longueiro, o gol, que suma tres puntos, márcase cunha
bandeira verde. O gol só se pode marcar pateando o balón ás mallas, con se pode dar
unha puñada á bóla. Porén, un xogador pode darlle co puño ó balón e marcar gol se a
bola vén dun pase doutro xogador ou se provén de dar no chan, no poste ou no longueiro
antes da puñada. A portería deféndea o porteiro. Os puntos amósanse no formato {total
de goles}-{total de puntos individuais}.
Entradas
O nivel das entradas permitidas é máis duro ca no balompé, pero menos ca no rugbi.
O contacto ombreiro con ombreiro e quitarlle o balón da man o rival está permitido, pero o
seguinte é considerado falta:
* Usa-las dúas mans na entrada
* Empurrar a un rival
* Golpear a un rival
* Tirarlle da camiseta a un rival
* Bloquear un tiro cos pés
máis información en http://fillos.tk ou http://corunna.yolasite.es
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* Segar
* Poñer cambadelas
* Toca-lo porteiro cando está na área pequena
* Loita-la bóla cando está nas mans do rival
Continuación do partido
* O partido comeza cando o colexiado guinda o balón cara arriba entre o catro
mediocentros.
* Cando un atacante manda o balón máis aló das porterías, marcando un punto ou un
gol, o porteiro debe patear o balón dende a liña de 13 metros. Tódolos xogadores deben
estar máis aló da liña de 20 metros.
* Cando un defensa manda o balón máis aló das porterías, un atacante terá un "45"
(libre directo) dende o campo no lugar da liña de 45 onde se foi a bóla.
* Logo de que o balón saia pola liña lateral, o outro equipo terá un saque de banda no
lugar por onde saiu. Debe ser lanzado ó campo coas mans. O xogador que saca non
pode sobrepasar a liña de banda mentres o fai.
* Despois de que un xogador cometa unha falta, o outro equipo terá un tiro directo.
Pode patea-lo balón dende o chan ou dende as mans.
* Se un xogador sofre unha falta cando está a pasa-lo balón, o tiro libre sácase dende o
lugar onde caia a bóla.
* Logo de que un defensa cometa unha falta na área pequena, o outro equipo tirará un
penalti dende o chan no centro da liña de 11 metros. Só o porteiro pode estar na portería.
* Se varios xogadores están a loitar pola bóla e non está claro quen fixo falta antes, o
árbitro debe lanza-lo balón ó aire entre os dous oponentes.
máis información en http://fillos.tk ou http://corunna.yolasite.es
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Colexiados
Un partido de fútbol é arbitrado por oito colexiados:
* O árbitro
* Dous xuíces de liña
* Árbitro de banda (só para os partidos inter-bisbarras)
* Catro auxiliares (dous en cada fondo)
O árbitro é o responsable de comezar e para-lo xogo, anotando o marcador, concedendo
os tiros libres e sancionando e expulsando ós xogadores.
Os xuíces de liña son os responsables de indicar a quen corresponde sacar de banda ó
árbitro.
O cuarto oficial é responsable de comprobar as substitucións e indica-lo tempo de
desconto (indicado a el polo árbitro) e os xogadores serán substituídos empregando unha
táboa electrónica.
Os auxiliares indican o marcador. Sinalan ó árbitro se un tiro foi: fóra (estendendo os dous
brazos), un tiro da liña de 45 metros (levantando un brazo), un punto (ondeando unha
bandeira branca), balón na área (brazos cruzados) ou un gol (ondeando unha bandeira
verde). Unha anotación rexeitada indícase cruzando as bandeiras verde e branca.
Contrariamente á crenza popular, os colexiados non están na obriga de indicar calquera
falta ó árbitro, pero se lles permite informar da conducta violenta da que sexan
testemuñas e da que non se decatase o árbitro. Un liña ou un auxiliar non poden informar
os árbitros das faltas técnicas como o "dobre bote" ou cando levantan de forma ilegal o
balón do chan. Ese tipo de decisións só as pode tomar o árbitro principal.

máis información en http://fillos.tk ou http://corunna.yolasite.es

