
 

 

 

 

 

 

 

 

I – FINS 

a) O presente regulamento aplica-se ao Torneio de Futsal integrado no programa de ação do CLDS 

3G Loures – Rede em Movimento. 

b) Organização do Torneio de Futsal é da responsabilidade das Entidades Coordenadora e 

Executoras do CLDS 3G Loures – Rede em Movimento, com a colaboração dos parceiros 

efetivos do projeto.  

c) São objetivos principais desta atividade: Promover Estilos de Vida Saudável e a Prática do 

Desporto. 

 

II – LOCAL  

a) Decorrerá no Pavilhão Desportivo da Escola EB 2,3 General Humberto Delgado (St. António dos 

Cavaleiros).  

b) Realiza-se nos dias 19 e 20 de Maio de 2018. 

c) Os jogos realizam-se entre as 9h e as 19 h do dia 19 e entre as 9h e as 14h do dia 20. Caso haja 

necessidade de alteração destes períodos, os mesmos serão definido os e acordados entre os 

responsáveis das equipas e a organização. 

d) O sorteio do troneio realiza-se no dia 11 de maio, pelas 20 horas, na sede do projeto, sita na Rua 

Cesário Verde nº6 B, em Loures, ou em outro local a definir e a anunciar oportunamente, onde 

deverão estar presentes os responsáveis das equipas. 

e) O programa do torneio será enviado pela organização até ao dia 30 de Abril de 2018 

 

III - DESTINATÁRIOS 

Equipas Jovens não federadas, constituídas por jovens de ambos os sexos, nascidos entre 2012 e 

2004 que habitem na Freguesia de Loures, na União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do 

Tojal ou na União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas (escalões 1 a 3). 

 

IV – PARTICIPANTES 

a) Os identificados na alínea anterior (destinatários). 

b) Todos estes serão sujeitos à aprovação por parte da organização. 

c) Cada equipa apresentará um Padrinho em representação de empresa ou de outra entidade 

privada ou pública.  

d) As equipas serão formadas por um número de 8 a 10 participantes, onde um destes assume a 

figura de capitão de equipa. 

e) Para além dos descritos na alínea anterior todas as equipas terão de ter um adulto responsável, 

para desempenhar o papel de técnico ou treinador e um delegado, para acompanhamento da 

mesa de jogo, devendo manter-se ao longo dos jogos.  

 

V – ESCALÕES  

a) Todos os participantes têm de se encontrar devidamente inscritas num dos seguintes escalões, 

(os escalões correspondem ao ano de nascimento dos indivíduos à data do evento):  

 Escalão 1 Traquinas - Nascidos em 2010 e 2012  

 Escalão 2 Benjamins - Nascidos em 2007 e 2008 

 Escalão 3 Infantis - Nascidos em 2004 e 2006 

b) A capacidade motora e fisiológica para a prática desportiva dos jogadores é da responsabilidade 

das respetivas equipas. 
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VI - INSCRIÇÔES 

a) Através do preenchimento de uma Ficha de Inscrição especifica para a atividade, disponível na 

sede do projeto (Rua Cesário Verde nº6 B, em Loures) ou para imprimir em clds3g6.wixsite.com.  

b) Depois de preenchidas, as inscrições terão de ser entregues na referida sede do projeto ou 

enviadas para o endereço de correio eletrónico Clds3g@alpm-loures.com  

c) Data limite de Inscrição: até dia 10 de maio, 2018. Após o final do prazo de entrega das 

inscrições já não será permitida a inscrição de novos jogadores.  

d) Para a inscrição devem ser entregues os seguintes documentos:  

 Ficha de inscrição de equipa, devidamente preenchida;  

e) O seguro dos participantes é da responsabilidade de cada equipa, a organização não se 

responsabiliza por qualquer acidente ocorrido durante esta atividade. 

 

VII - EQUIPAMENTO  

O equipamento é da responsabilidade do Padrinhos de cada uma das equipas, mas terá de ser 

homogéneo entre todos os jogadores. À falta de camisolas iguais, a equipa poderá apresentar 

coletes, mas qualquer uma destas opções terá de ter numeração. 

 

VII - ARBITRAGEM E SECRETARIADO 

Arbitragem: É da responsabilidade da organização.  

Mesa de Jogo: É composta por 3 membros:  

 1 Representante da organização  

 1 Delegado de cada equipa.  

a) São funções da mesa cronometrar o tempo de jogo, receber o Boletim do Jogo, identificar os 

praticantes, sinalizar o final dos períodos de jogo, informar a equipa de arbitragem de todos os 

dados necessários para o normal decorrer do jogo, manter atualizado o placard com a marcação 

dos golos e tempos mortos.  

b) Na mesa de jogo existirá o seguinte material: 

 Placard para marcação de golos;  

 Placard para número de faltas 

 1 Instrumento sonora de avisos;  

 Cronómetro;  

 Folhas de inscrição das equipas em jogo;  

 Boletim de jogo;  

 Bola suplente. 

 

VIII – PONTUAÇÃO, DESEMPATES E FALTAS 

a) Pontuação dos jogos é atribuída de acordo com os seguintes resultados:  

     Vitória .......................... 3 Pontos  

     Empate ........................ 2 Pontos  

     Derrota ........................ 1 Ponto  

     Falta de Comparência… 0 pontos 

b) Nas situações que configurem a atribuição de Falta de Comparência, para efeitos de "goal-

average", será atribuída uma derrota por 5-0 à equipa infratora, sendo sempre atribuídos os 

pontos da vitória à equipa que cumpre o regulamento, ou a nenhuma, se ambas estiverem em 

incumprimento. 

c) Nenhum jogo poderá prosseguir se uma das equipas ficar reduzida a menos de 3 jogadores.  
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d) Em caso de igualdade pontual entre duas ou mais equipas, serão aplicados, pela ordem 

apresentada, os seguintes critérios de desempate:  

 Resultado do jogo entre as equipas empatadas;  

 Diferença entre golos marcados e sofridos ("goal-average"), no total dos jogos realizados pelas 

equipas empatadas.  

 Equipa com mais golos marcados no total dos jogos realizados entre todas as equipas.  

 Equipa com menos golos sofridos no total dos jogos realizados entre todas as equipas.  

 Equipa com menor número de infrações disciplinares (cartões) averbadas durante a realização 

da competição 

 Equipa com média de idades mais baixa. 

 

 XIX - DURAÇÃO E HORA DO JOGO  

a) Duração dos jogos:  

 Escalão 1 – Jogos de 30 minutos cada, dividido em duas partes de 15 minutos. 

 Escalão 2 e 3 - Jogos de 40 minutos cada, dividido em duas partes de 20 minutos. 

 Todos os jogos têm um intervalo de 5 minutos, entre as duas partes, seguido de mudança de 

campo.  

 As equipas têm a possibilidade de pedir 1 (um) minuto de tempo morto em cada parte.  

 O tempo de jogo é controlado pela mesa, na modalidade de "tempo corrido", apenas com 

paragem por indicação da equipa de arbitragem.  

b) Hora do Jogo: Os jogos têm início à hora marcada, se à hora prevista alguma equipa não estiver 

presente ou não apresentar pelo menos cinco jogadores, existirá uma tolerância de 5 minutos. 

c) Depois desta tolerância, se alguma equipa não estiver presente ser-lhe-á averbada Falta de  

Comparência.  

d) Todas as equipas e árbitros deverão estar presentes no local da competição 15 minutos antes da 

hora prevista para início do jogo, de modo a que seja respeitado o calendário dos jogos, assim 

como para se realizar o necessário aquecimento físico.  

 

XX - DISCIPLINA  

a) Seguindo os objetivos atrás expressos, o recurso às medidas disciplinares não deverá ser 

frequente, devendo, para isso, os praticantes manifestar em jogo uma conduta de acordo com 

esses mesmos objetivos.  

b) Um jogador advertido com cartão amarelo, em dois jogos diferentes, ou expulso num jogo, não 

poderá participar no jogo seguinte.  

c) A organização poderá assumir medidas disciplinares para além das resultantes da ação dos 

árbitros; nomeadamente quando um ou vários participantes apresentarem conduta que 

comprometa os objetivos da atividade.  

d) Para a definição destas medidas poderão ser ouvidos os intervenientes que se entender 

pertinente.  

 
 

XXI – PROTESTOS 

a) Sempre que um delegado ao jogo ou responsável por equipa tiver conhecimento de alguma 

irregularidade, tem a obrigação de imediatamente informar a organização, para que se possa 

proceder à sua solução, de acordo com o presente regulamento.  

b) Qualquer protesto deverá ser apresentado por escrito ao representante da organização, até ao 

final da iniciativa.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

c) Reclamações sobre erros de arbitragem não poderão modificar o resultado do jogo.  

d) A apreciação de cada protesto será efetuada pela Comissão Executiva. 

 

XXII - DISPOSIÇÕES FINAIS  

a) O presente regulamento pode ser alterado, no entanto existirá um pré-aviso aos seus 

utilizadores;  

b) O incumprimento do disposto neste regulamento poderá resultar na aplicação de medidas 

sancionatórias, tais a inibição de continuação das equipas na prova. 

c) As situações omissas, ambíguas ou não previstas neste regulamento, deverão ser apresentadas 

à organização e resolvidas por esta, de modo a permitir o bom decorrer das atividades.  

 

XIII - PROCESSO DE INSCRIÇÃO  

a)    Ficha de Inscrição 

b)    Cartão de cidadão, BI ou Cédula de Nascimento com fotografia, com apresentação do original no 

inicio do jogo conjuntamente com o boletim de jogo; 

c)    Leitura, aceitação e assinatura do Regulamento; 

 

 
O Responsável pela Equipa que se inscreveu com o nome _____________________________________, 

afirma ter tomado conhecimento e aceita o presente regulamento.   

 
 
 

Assinatura do/a Responsável da Equipa  
(ou do representante legal do/a Participante menor não emancipado/a) 

 
 

_____/_____/_______ _______________________________________________________________ 
 
 

 


