
      CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO DO CONCELHO DO NORDESTE 

 

Praça da República, 9630-141 Nordeste – Câmara Municipal de Nordeste - 296480060 

Email: c.d.r.c.nordeste@gmail.com     Contato Coordenador Centro: 914320338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.d.r.c.nordeste@gmail.com


      CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO DO CONCELHO DO NORDESTE 

 

Praça da República, 9630-141 Nordeste – Câmara Municipal de Nordeste - 296480060 

Email: c.d.r.c.nordeste@gmail.com     Contato Coordenador Centro: 914320338 

 

REGULAMENTO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO 

1. O JOGO 

 Os jogos decorrerão no Sábado dia 10 de fevereiro de 2018, entre as 10:00 e as 17 horas. 

(O horário de encerramento dependerá sempre do número de equipas inscritas) 

 Em caso de falta de comparência será dada tolerância de 10 minutos, finda a qual será 

atribuída derrota (0-5) à equipa faltosa; 

 O número mínimo de jogadores para se poder iniciar um jogo é de 5 jogadores por cada 

equipa; 

 Os jogos terão duas partes com duração de 20 minutos corridos cada (com 5 minutos de 

intervalo), parando o relógio apenas se houver indicação à Mesa do Cronometrista, por 

parte dos árbitros de campo; 

 

2. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS 

 A idade mínima de cada jogadora, para a participação no torneio é 15 anos; 

 Cada equipa poderá ser constituída, no mínimo por 7 jogadoras e no máximo 12. 

 A aptidão física dos atletas participantes é da sua inteira e exclusiva responsabilidade.  

 Além dos jogadores de campo, cada equipa deverá ser constituída pelos seguintes 

elementos:  

 1 Treinador ou Responsável pela equipa;  

 

3. EQUIPAMENTOS  

  Cada equipa deverá apresentar o seguinte equipamento:  

 Calções adequados para a prática da modalidade, sendo permitido o uso de calças 

exclusivamente aos guarda-redes; 

 Camisolas adequadas à prática da modalidade, numeradas nas costas;  

 Sapatilhas adequadas à prática da modalidade. 

 O USO DE CANELEIRAS É OBRIGATÓRIO!  
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Nota: Em caso de equipamentos idênticos entre 2 equipas, será sorteada, a equipa que 

deverá jogar com colete fornecido pela organização. 

 

4. LOCAL DE COMPETIÇÃO 

 O encontro será no Polidesportivo da Escola Básica e Secundária do Nordeste. 

 

5. PONTUAÇÃO E DESEMPATES 

  Pontuação: 

 A pontuação dos jogos é atribuída de acordo com os seguintes resultados: 

 Vitória: 3 pontos;  

 Empate: 1 ponto;  

 Derrota: 0 pontos;  

 Falta de comparência: 0 Pontos  

Observação – Se a equipa tiver falta de comparência ao longo de decorrer do torneio, ira 

descontar na pontuação final (sempre que esta seja superior a 0 pontos) 1 ponto por cada 

falta de comparência; para efeitos de “goal-average”, à falta de comparência aplica-se o 

resultado de 0-5. 

Desempates:  

 Em caso de empate 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 de cada equipa (“goalaverage”);  

 Equipa com mais golos marcados;  

 Equipa com menos golos sofridos; 

 Equipa com menor número de cartões. 

 

mailto:c.d.r.c.nordeste@gmail.com


      CENTRO DESPORTIVO E RECREATIVO DO CONCELHO DO NORDESTE 

 

Praça da República, 9630-141 Nordeste – Câmara Municipal de Nordeste - 296480060 

Email: c.d.r.c.nordeste@gmail.com     Contato Coordenador Centro: 914320338 

 

6. DISCIPLINA 

Agressão ou tentativa de agressão para com adversários, colegas de equipa, equipas de 

arbitragem, elementos. 

 Duplo cartão amarelo – 1 jogo; 

 Cartão vermelho direto – 2 jogos;  

 Três cartões amarelos acumulados – 1 Jogo; 

 NOTA: À organização reserva-se o direito de, em qualquer altura do Torneio, expulsar 

qualquer elemento das equipas (jogadores, treinadores, diretores, etc.) que demonstrem conduta 

incorreta em relação aos princípios básicos deste Torneio, nomeadamente que pratiquem 

agressões físicas e/ou verbais graves, comportamento anti-desportivo e faltas de “fair-play” para 

com os jogadores (colegas ou adversários), árbitros, elementos da organização ou do público 

assistente aos jogos. da organização do Torneio, ou terceiros – Expulsão do Torneio. 

 

7. EQUIPA DE ARBITRAGEM 

A equipa de arbitragem é composta por dois árbitros de campo e pelo cronometrista, tendo 

autoridade para fazer aplicar as regras do Torneio qualquer um destes três elementos.  

 

8. REGRAS DE JOGO  

As regras de jogo que não constam neste Regulamento são as vigentes no Campeonato de 

Futsal Feminino da Associação de Futebol de Ponta Delgada. 

  

  9. SORTEIO E CALENDARIZAÇÃO  

 Depois de finalizadas as inscrições será elaborado e definido o quadro competitivo (grupos 

ou todos contra todos); 

 Será divulgada antecipadamente, a data e a forma da realização do sorteio a todos os 

responsáveis das equipas, 
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 O quadro competitivo, será enviado ao capitão ou outro responsável da equipa, por e-mail 

com as informações adicionais relativamente ao seu desenvolvimento; 

 

10. PRÉMIOS 

 A atribuição dos prémios ocorrerá no final do Torneio   

 Serão premiados os três primeiros classificados do torneio, a Melhor Guarda-redes, 

Marcadora e Espirito Desportivo. Todas os participantes terão direito a um Certificado de 

Participação. 

 Concluído o Torneio será realizado um pequeno convívio, com a oferta de um pequeno 

lanche, a todas as participantes.  

 

11. OMISSÕES  

 Tudo o que estiver previsto no presente regulamento caberá à organização tomar a 

respetivas decisões e deliberações. 

 

12. PATROCÍNIOS 

 

 

 

Os Coordenadores do Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste 

 

Hélder Camarinha e Jorge Lopes  
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