


EOLAS BUNÚSACH
Is é futsal an leagan oifigiúil de pheil 5 an 
taobh faoi dhíon atá ag FIFA. Imrítear idir 
dhá fhoireann de chúigear imreoir é, cúl 
báire san áireamh, agus is féidir le chaon 
fhoireann suas le seachtar ionadaí a úsáid. 
Éagsúil ó roinnt leaganacha eile de pheil 
faoi dhíon, imrítear an cluiche ar chúirt 
dromchla crua le teorainn curtha leis; ní 
úsáidtear ballaí ná cláir.

Imrítear futsal le liathróid níos lú, agus níl an 
oiread preab inti le gnáth liathróid oifigiúil. 
Díríonn an liathróid agus na rialacha béim 
ar sheiftiúlacht, cruthaitheacht agus ar 
theicníc, agus beachtaíonn siad scileanna 
smachtú liathróide, pasáil agus druibleáil i 
spásanna cúnga.

Freastalaíonn an comórtas Iar-
bhunscoilíochta ar bhuachaillí agus cailíní 
sa gcéad bhliain. Cuireann an clár seo 
cluiche d’ard-chaighdeán sciopaí, lán 
d’aicsean ar fáil ag díriú ar scil, luas agus 
teicníc.

Tosaíonn na gcomórtaisí i mí Dheireadh 
Fómhair le Cluichí Ceannais áitiúil i mí na 
Samhna agus Cluichí Ceannais Náisiúnta 
ag tús mhí na Nollag. Bíonn comórtas i 
chuile Chondae agus téann buaiteoirí chaon 
rannóg (buachaillí agus cailíní) chuig a gcuid 
Cluichí Ceannais Cúigeach fhéin. Rachaidh 
chuile bhuaiteoir Cúigeach ar aghaidh 
chuig na Cluichí Ceannais Náisiúnta in 
Ionad Spóirt Institiúid Teicneolaíochta Phort 
Láirge, Dé Céadaoin 7ú Nollaig.

EOLAS GINEARÁLTA

CLÁRÚCHÁN FOIRNE
Le clárú don chomórtas líon isteach an fhoirm 
ar-líne roimh nó ar an 30ú Meán Fómhair 
2016 ag www.fai.ie/postprimaryfutsal

TÁILLE IONTRÁLA
Is €25 an táille iontrála. Is féidir íoc le seic 
do “Football Association of Ireland” agus é a 
sheoladh chuig Post Primary Schools Futsal, 
FAI Schools, National Sports Campus, Baile 
an Aba, Baile Átha Cliath 15. Ní bheidh cead 
ag scoileanna páirt a ghlacadh go mbeidh an 
fhoirm agus an táille againn.

CÁILITHEACHT IMREORA
• Is do scoláirí ón gCéad Bhliain amháin an 
    comórtas seo
• Ní féidir ach le h-imreoirí a rugadh ar nó 
    roimh an 1ú Eanair 2003 páirt a ghlacadh
• Tá comórtais dá gcuid fhéin ag buachaillí 
    agus cailíní ach tá cead ag cailíní imirt i 
    gcomórtais bhuachaillí

CLÁRÚCHÁN FOIRNE
Ar lá an chomórtais, gheobhaidh scoileanna 
liosta clárúchán imreora agus beidh orthu 
na modhanna seo thíos a leanacht:

• Ainm iomlán agus dáta breithe chuile 
    imreoir a chuir ar an liosta clárúchán
• Ní gá do chuile scoil an 12 imreoir a bheith 
    acu ach molann muid ar a laghad 3 ionadaí 
    (8 n-imreoir).
• Caithfidh síniú an mhúinteora atá i 
    gceannas bheith ar an liosta clárúchán
• Tar éis don liosta dhul tríd ní féidir aon 
    athrú a dhéanamh don fhoireann do 
    chomórtas an lae sin.
• Beidh na liostaí clárúchán ar fáil do 
    mhúinteoirí eile le líon an chomórtais.

RÉITEOIRÍ
Bainfar úsáid as réiteoirí oifigiúla más féidir.
Is é 15 bliain d’aois an aois is lú gur féidir le 
réiteoir a bheith. 

NA MEÁIN
Molltar do na scoileanna poiblíocht a 
thabhairt don chomórtas ina gceantar fhéin 
sna páipéir nuachta áitiúla, stáisiúin raidió 
áitiúla agus ar na meáin shóisialta. Caithfidh 
an teideal “FUTSAL SCOILEANNA FAI” a 
bheith ar chuile thuairisc nó preas ráiteas.   

RIALACHA AN 
CHLUICHE

FAD AMA
• Seasfaidh chuile chluiche 20 nóiméad ar a mhéid (10 nóiméad chaon leath).

MÉID IMREOIR
• Dhá imreoir déag i chuile scuad. Ní féidir ach leis an dá imreoir déag sin bheith feistíthe 
    amach ar an taobh-líne.
• Ní féidir ach le cúigear imreoir, an cúl báire san áireamh, a bheith ar an gcúirt in aon am 
    amháin.

IONADAÍOCHT
• Is féidir leis na foireannacha ionadaithe a úsáid chomh minic is a theastaíonn uatha i rith 

Tá sé tábhachtach cuimhniú gurb iad na gnáth-rialacha peile a 
úsáidtear i futsal, leis na heisceachtaí seo:
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    an chluiche.
• Caithfear na hathraithe a dhéanamh taobh istigh de limistéar na hionadaíochta
• Ní gá inseacht don réiteoir, ach ní féidir leis an ionadaí imirt go dtí go bhfágann an 
    t-imreoir eile na páirce. 

TREALLAMH NA H-IMREOIRÍ
• Caithfidh na h-imreoirí uilig (ionadaí san áireamh) loirgneáin a chaitheamh. Ní bheidh 
    cead ag imreoir imirt mura bhfuil siad ag caitheamh loirgneáin.
• Ar mhaithe le cúrsaí sábháilteachta, níl cead ag páistí spéacláirí a chaitheamh agus iad 
    ag imirt. Níl cead ach spéacláirí speisialta spóirt a chaitheamh.

POSTAÍ AGUS LIMISTÉAR AN CHÚL BÁIRE
• Tá postaí an chúil 3 mhéadar x 2 mhéadar.
• Is stua 6 mhéadar atá thimpeall ar an gcúl agus is anseo an t-aon áit gur féidir leis an 
    gcúl báire breith ar an liathróid.
• Is féidir leis na himreoirí dhul isteach agus amach as an limistéar seo.

TOSAIGH ARÍS
• Caithfidh na himreoirí ón bhfoireann eile fanacht 5 méadar ón liathróid chuile uair a 
    thosaíonn an cluiche arís.
• Is iad na gnáth-rialacha oifigiúil a bhaineann le ciceanna cúinne.
• Nuair a théann an liathróid amach thar an taobhlíne, tosaíonn an cluiche arís le cic-
    isteach.
• Tá 4 soicind ón t-am a leagann an t-imreoir an liathróid ar an líne le í a chiceáil isteach. 
    Mura dtárlaíonn sé sin is cic-isteach don fhoireann eile a bheas ann.
• Ní féidir cúl a scóráil díreach ón gcic-isteach. Le go gcomhaire sé, caithfidh an liathróid ar 
    a laghad imreoir amháin eile a bhualadh sula dtéann sí thar an gcúl-líne.
• Nuair a théann an liathróid amach thar an gcríochlíne, caithfidh an cúl báire an liathróid a 
    chaith amach san imirt.
• Bíonn na ciceanna saor ar fad 
    díreach.

RIALACHA EILE
Chomh maith le gnáth 
rialacha peile:
• Níl cead sleamhnú isteach le 
    taicil a dhéanamh – ach 
    amháin an cúl báire ina 
    limistéar fhéin.
• Níl cead bualadh isteach i 
    gcoinne duine le do ghualainn
• Níl cead ag cúl báirí an 
    liathróid a chiceáil óna gcuid 
    lámha agus caithfidh siad an 
    liathróid a chaith i gcónaí.

CLUICHÍ CEANNAIS ULADH   15ú Samhain Ionad Fóillíochta Aura, Leitir Ceanainn
CLUICHÍ CEANNAIS CHONNACHT  16ú Samhain Institiúid Teicneolaíochta Sligeach
CLUICHÍ CEANNAIS NA MUMHAN  22ú Samhain   Ionad Spóirt Institiúid   
      Teicneolaíochta Phort Láirge
CLUICHÍ CEANNAIS LAIGHIN   23ú Samhain  Coláiste Rinn Mhic Ghormáin, Co. na Mí
CLUICHÍ CEANNAIS NÁISIÚNTA  7ú Nollaig  Ionad Spóirt Institiúid   
      Teicneolaíochta Phort Láirge

COMHORDAITHEOIR:
CLUICHÍ CEANNAIS NÁISIÚNTA  Diane Fay  086 0404 952
CLUICHÍ CEANNAIS LAIGHIN  Barry Ferguson 087 7640 463
CLUICHÍ CEANNAIS CHONNACHT John Russell 083 1685 062
CLUICHÍ CEANNAIS ULADH  Shane Barr 083 1740 312
CLUICHÍ CEANNAIS NA MUMHAN   Gary Power  086 3883 850

DÁTAÍ NA GCLUICHÍ 
CEANNAIS 2016

• Reáchtálfar an comórtas, nuair is féidir, ar bhealach blitz.
• Cuirfidh an comhordaitheoir comórtais áitiúil foireannacha ar an eolas roimh ré faoi na 
    grúpaí agus coinní.
• Bronntar 3 phointe do bhua, pointe amháin do chomh scór, agus ní bhronntar pointe ar 
    bith do chailleadh.
• Má chríochnaíonn dhá fhoireann ar an méid céanna pointí, leanfar leis an gcritéir seo:
 - An toradh a bhí ar an gcluiche idir an dá fhoireann
 - Má bhíonn siad cothrom fós, imreofar cluiche cáilithe nach mbeidh níos faide na 
   5 nóiméad. 
 -  Má bhíonn siad cothrom fós, tógfar ciceanna píonóis, 3 chic an taobh.
• Má chríochnaíonn trí fhoireann ar an méid céanna pointí, leanfar leis an gcritéir seo:
 - An toradh a bhí ar an gcluiche idir an dá fhoireann
 - Má bhíonn siad cothrom fós, imreofar cluiche cáilithe nach mbeidh níos faide na  
   5 nóiméad. 
 - Má bhíonn níos mó ná dhá fhoireann cothrom fós, imreofar comórtas ciceanna  
   píonóis “Round Robin”.
• Ní bheidh aon dul-siar ar aon chinneadh a dhéanfaidh an comhordaitheoir comórtais 
    áitiúil.
• Tá comórtas i chuile Chondae agus téann buaiteoirí chaon rannóg (buachaillí agus cailíní) 
    chuig a gcuid Cluichí Ceannais Cúigeach fhéin.
• Rachaidh chuile bhuaiteoir Cúigeach ar aghaidh chuig na Cluichí Ceannais Náisiúnta 

LEAGAN AMACH AN 
CHOMÓRTAS
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Déan teagmháil le bhur gComhordaitheoirí 
áitiúil le bhur dtoil le eolas faoi dhátaí, 
amanna agus áiteanna a fháil.

Le tuilleadh eolais a fháil cuir rphost chuig 
postprimaryschools@fai.ie nó cliceáil ar 
www.faischools.ie 

IAR-BHUNSCOILEANNA – CAILÍNÍ
BUAITEOIRÍ: Scoil Mhuire Secondary School, Bun Cranncha, Co. Dhún na nGall (ULADH)
SA DARA HÁIT: Coláiste Dún Iascaigh, Cahir, Tiobraid Árann (MUMHAN)
SA TRÍÚ HÁIT: Ursuline College, Sligeach (CONNACHT) 
SA GCEATHRÚ ÁIT: Malahide Community School, Baile Átha Cliath (LAIGHIN)

TORDHAÍ 2015

IAR-BHUNSCOILEANNA – BUACHAILLÍ
BUAITEOIRÍ: St. Patrick’s College, Cábhán (ULADH)
SA DARA HÁIT: Dublin Oak Academy, Bré, Cill Mhantáin (LAIGHIN)
SA TRÍÚ HÁIT: Ashton School, Corcaigh (MUMHAN)
SA GCEATHRÚ ÁIT: Coláiste Mhuire, Ballymote, Sligeach (CONNACHT) 
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CEANTAR
Ceatharlach
Cábhán
An Clár
Corcaigh
Corcaigh
Dún na nGall
Baile Átha Cliath (Baile Formaid)
Baile Átha Cliath (Baile Munna)
Baile Átha Cliath (Baile Bhlainséir)
Baile Átha Cliath (Baile Bhlainséir)
Baile Átha Cliath (Cluain Dolcáin)
Baile Átha Cliath (Croimghlinn)
Baile Átha Cliath (Darndál / Cill Barróg)
Baile Átha Cliath 7 Íochtarach
Baile Átha Cliath (Lár na Cathrach Theas)
Baile Átha Cliath (Dún Laoghaire / Ráth an Dúin )
Baile Átha Cliath (Dún Laoghaire / Ráth an Dúin )
Baile Átha Cliath (Fine Gall)
Baile Átha Cliath (Fionnghlas)
Baile Átha Cliath (Inse Chór)
Baile Átha Cliath (Leamhcán)
Baile Átha Cliath (Mullach Íde / Port Mearnóg)
Baile Átha Cliath (Lár na Cathrach Thoir-Thuaidh)
Baile Átha Cliath (Sórd)
Baile Átha Cliath (Tamhlacht)
Baile Átha Cliath (Teach Mealóg/Ráth Fearnáin)
Cathair na Gaillimhe
Co. na Gaillimhe
Ciarraí
Cill Dara
Cill Dara
Cill Chainnigh
Laois
Liatrom
Cathair Luimnigh
Cathair Luimnigh
Cathair Luimnigh
Co. Luimnigh
Longfort
Co. Lú
Maigh Eo
Co. na Mí
Muineachán
Uíbh Fhailí
Ros Comáin
Sligeach
Tiobraid Árann – Thuaidh
Tiobraid Árann – Theas
Cathair Phort Láirge
Co. Phort Láirge
Co. na hIarmhí
Loch Garman
Cill Mhantáin

AINM
Garry Coady 
Diane Fay
Denis Hynes
David Bell
Stephen O’Mahony
Shane Barr
Michael Moore
Jamie Wilson
Denis Hyland
Martin Doyle 
Mark Connors
Marc Kenny
Jimmy Mowlds
Ian Hill
Jonathan Tormey
Rory O’Hare
Thomas Morgan
Paul Keogh
Paul Whelan
David Rake
Stephen Rice
Sharon Boyle
Tommy Carberry
Mick Pender
Jim Crawford
JJ Glynn
Nigel Keady 
John Morris-Burke
Darren Aherne
Pat Behan 
Laura Cusack 
Darren Murray
Nichole Dunphy
Damon Kearney
Jason O’Connor
Barbara Bermingham
Declan Considine 
Barry McGann
Graham Kane
Mick Neville
Paul Byrne 
Barry Ferguson
John Crudden
Diane Fay
Adrian Carberry
John Russell
James Scott
David Lenane
Gary Power
Michael Looby
Paul Osam
William Doyle
Alan Reynolds

FÓN
086-7954468
086-0404952
087-0508618
086-0434513
086-0434511
083-1740312
087-9805772
086-0472135
087-1273242
086-7700772
087-4137932
086-0472137
087-6655267
086-0489920
087-1323252
086-3807793
083-1751940
086-0444435
086-0441004
087-9956371
087-7725857
087-1323260
083-1670271
087-1273258
086-8251165
086-0489870
086-0418648
087-2079161
086-0489019
087-9956387 
086-7949406
087-6378742
086-0485820
087-7728173
083-1226859
086-7712337
083-1795959
083-8162916
083-8161353
086-6095463
086-8579678
087-7640463
086-0492729
086-0404952
086-0455957
083-1685062
086-0472055
086-3864535
086-3883850
087-0508623
087-9705601
086-0437696
086-0418726

RPHOST
garry.coady@fai.ie
diane.fay@fai.ie
dhynes@fai.ie
david.bell@fai.ie
stephen.omahony@fai.ie
shane.barr@fai.ie
michael.moore@fai.ie
jamie.wilson@fai.ie
denis.hyland@fai.ie
martin.doyle@fai.ie
mark.connors@fai.ie
marc.kenny@fai.ie
jimmy.mowlds@fai.ie
ian.hill@fai.ie
jonathan.tormey@fai.ie
rory.ohare@fai.ie
thomas.morgan@fai.ie
paul.keogh@fai.ie
paul.whelan@fai.ie
david.rake@fai.ie
stephen.rice@fai.ie
sharon.boyle@fai.ie
tommy.carberry@fai.ie
mpender@fai.ie
jim.crawford@fai.ie
jj.glynn@fai.ie
nigel.keady@fai.ie
jmorrisburke@fai.ie
darren.aherne@fai.ie
pat.behan@fai.ie
laura.cusack@fai.ie
dmurray@fai.ie
nicole.dunphy@fai.ie
damon.kearney@fai.ie
jason.oconnor@fai.ie
barbara.bermingham@fai.ie
declan.considine@fai.ie
barry.mcgann@fai.ie
graham.kane@fai.ie
mick.neville@fai.ie
paul.byrne@fai.ie
barry.ferguson@fai.ie
john.crudden@fai.ie
diane.fay@fai.ie
adrian.carberry@fai.ie
john.russell@fai.ie
james.scott@fai.ie
david.lenane@fai.ie
gary.power@fai.ie
michael.looby@fai.ie
paul.osam@fai.ie
william.doyle@fai.ie
alan.reynolds@fai.ie

IONADAITHE FAI




