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REGULAMENTO DA MARATONA FUTSAL 5X5 NORDESTE 2018 

OBJECTIVO 

 O Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste pretende, com a realização 

da Maratona de Futsal 5x5, pretende proporcionar aos naturais do concelho, aos residentes no 

Concelho e a todos aqueles que têm uma ligação profissional com o concelho, uma prática 

desportiva saudável, desenvolvida dentro de um espírito de respeito por todos os intervenientes e 

de acordo com as regras desportivas. 

 

1. O JOGO 

• Os jogos decorrerão no dia 15 de setembro de 2018 a partir das 19 horas no Pavilhão do 

Achada Futebol Clube. 

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

atribuída derrota (0-5) à equipa faltosa; 

• A duração de cada jogo será de 30 minutos (30 minutos de jogo dividido por duas partes 

de 15+15, com intervalo de 10 minutos). 

 

2. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS 

• A idade mínima de cada jogador, para a participação na Maratona é 16 anos (a data do 

torneio) 

a) no caso de ser menor entregue até à data do primeiro jogo uma autorização de 

participação devidamente assinada pelo seu responsável legal; 

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

• Todos os atletas inscritos terão que, até ao dia da maratona, entregar à organização o 

termo de responsabilidade pela participação; 

a) O formulário de autorização e de termo de responsabilidade será fornecido pela 

organização da Maratona. 

• Cada equipa poderá ser constituída, no mínimo por 8 jogadores e no máximo 12. 

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

elementos:  

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 

 

✓ 1 Treinador ou Responsável pela equipa;  

• Será dada prioridade a todas as inscrições de equipas que cumpram a seguinte condição: 

 Primeira Prioridade - Todos os elementos da equipa sejam naturais do concelho e\ou 

residentes e\ou tenham qualquer ligação profissional com o mesmo; 

 Segunda prioridade - Podem participar no torneio pessoas fora do concelho, sendo que de 

acordo com o número de inscrições serão colocadas numa segunda prioridade e de acordo com 

a data da entrega da inscrição. 

 

  3. RESPONSABILIDADE POR DANOS SOFRIDOS 

 O Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste não tem responsabilidades 

sobre qualquer dano físico que os atletas possam sofrer durante a Maratona de futsal 5x5. 

Sendo o presente regulamento do conhecimento de todas as equipas, os participantes são os 

únicos responsáveis por qualquer lesão adquirida ao longo da Maratona. 

 

4. EQUIPAMENTOS  

  Cada equipa deverá apresentar o seguinte equipamento:  

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

fato de treino.  

• Camisolas adequadas à prática da modalidade, numeradas nas costas se possível;  

• Sapatilhas adequadas à prática da modalidade. 

• O USO DE CANELEIRAS É OBRIGATÓRIO!  

Nota: Em caso de equipamentos idênticos entre 2 equipas, será sorteada, a equipa que 

deverá jogar com colete fornecido pela organização. 

 

5. SUBSTITUIÇÕES 

A cada equipa é permitido um número ilimitado de substituições, conforme regulamento oficial 

de Futsal. 
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6. LOCAL DE COMPETIÇÃO 

 Os Jogos decorrerão no Pavilhão do Achada Futebol Clube. (caso não seja possível a 

alternativa será o Pavilhão da Escola Básica e Secundária do Nordeste). 

 

7. 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 da Maratona, 

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. 
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8. DISCIPLINA 

Relativamente às sanções disciplinares, os jogadores serão advertidos com cartão amarelo 

ou vermelho, de acordo com as leis oficiais do Futsal. 

1- Os jogadores serão penalizados com um jogo de suspensão: 

a) ao terceiro cartão amarelo; 

b) sempre que seja excluído de um jogo com cartão vermelho direto. 

NOTA: Após o relatório do jogo do arbitro, o jogador expulso poderá ser castigado mais do 

que um jogo, mediante o tipo de ocorrência registada e a reincidência. Caberá sempre à 

organização a aplicação do castigo.   

 

2- Os jogadores serão excluídos do torneio: 

a) se demonstrarem uma conduta anti-desportiva grave; 

b) se desrespeitarem o árbitro do jogo ou algum elemento da organização;  

NOTA: À organização reserva-se o direito de, em qualquer altura da Maratona, expulsar 

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

incorreta em relação aos princípios básicos desta Maratona, 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 da Maratona, ou terceiros – Expulsão da Maratona. 

 

9. EQUIPA DE ARBITRAGEM 

A arbitragem dos jogos será assegurada por árbitros a designar pela organização. 

 

10. REGRAS DE JOGO  

As regras de jogo que não constam neste Regulamento são as vigentes do Futsal 
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  11. SORTEIO E CALENDARIZAÇÃO  

• A fase de inscrições decorrerá até ao dia 12 de Setembro  

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

ou todos contra todos – 1.º fase e 2.ª Fase – Eliminatórias ou outra); 

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

responsáveis das equipas, 

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

com as informações adicionais relativamente ao seu desenvolvimento; 

 

 

12. PRÉMIOS 

• A atribuição dos prémios ocorrerá no final da Maratona   

• Serão premiados os três primeiros classificados do torneio, o Melhor Guarda-redes e 

Marcador e a Equipa que revelar Melhor Espirito Desportivo (equipa com o menor número 

de cartões, sendo que, cada cartão amarelo vale um ponto e cada cartão vermelho dois 

pontos de penalização). 

• Todos os participantes terão direito a um Certificado de Participação. 

 

13. OMISSÕES  

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

respetivas decisões e deliberações. 

 

14. PATROCÍNIOS 

 

 

 

O presente documento é o regulamento da Maratona de Futsal 5x5 organizado pelo Centro 

Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste para o ano de 2018. 

O presente regulamento entra em vigor a partir do primeiro jogo da Maratona. 
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O presente regulamento será distribuído por todas as equipas da Maratona antes do início 

da prova, pelo que, será de leitura obrigatória por parte dos atletas. O Centro Desportivo e 

Recreativo do Concelho do Nordeste parte do princípio de que todos os atletas têm conhecimento 

do mesmo. 

 

VOTOS DE UMA BOA MARATONA DE FUTSAL; 

 

                                                                                      Nordeste, 27 de JULHO de 2018 

 

Coordenadores do Centro Desportivo e Recreativo do Concelho do Nordeste 

 

Hélder Camarinha e Jorge Lopes  
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