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TORNEIO DE FUTSAL INTER-FREGUESIAS DO NORDESTE 2016 

 

I.INTRODUÇÃO 

 

      Com a organização do “Torneio de Futsal Inter-Freguesias do Nordeste 2016”, a 

Câmara Municipal de Nordeste, através do seu Gabinete do Desporto, pretende 

proporcionar à população concelhia um espaço privilegiado para a prática do desporto, 

a ocupação dos tempos livres de uma forma saudável, a possibilidade de acesso à 

prática desportiva organizada e uma sã convivência entre todos os participantes. Aos 

responsáveis pelas equipas, apela-se que providenciem as medidas que considerarem 

necessárias junto da sua equipa, para que em cada jogo e, durante todo o torneio, 

prevaleça uma salutar camaradagem e um forte espírito desportivo. De outra forma 

não faria sentido. Alertamos ainda, para a necessidade de os atletas consultarem o 

seu médico de família ou certificando-se que estão em condições de saúde 

favoráveis à prática  desportiva de forma segura. Durante a realização do torneio, os 

participantes são responsáveis por toda e qualquer lesão ou situação que implique 

assistência médica, que possa advir da prática desportiva, ficando a Câmara Municipal 

responsável apenas pelo seguro civil do evento. 

      Por fim, a organização apela a todos os interveniente, diretos e indiretos, que façam 

deste torneio um espaço de permanente alegria, convívio e festa, para que todos 

disfrutem ao máximo. 

 

 

II.ORGANIZAÇÃO 

 

1. O presente documento define as condições de participação no “Torneio de Futsal 

Inter-Freguesias do Nordeste 2016”; 

2. A organização do torneio é da inteira responsabilidade da Câmara Municipal de 

Nordeste, por intermédio do Gabinete de Desporto; 

3. Todos os casos omissos são suprimidos pela Organização. 
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. NTRODUÇÃO  

O Torneio de Futsal Inter-Freguesias do Nordeste 2016, organizado pela Câmara 

Municipal, através do Gabinete Desporto, será disputado por um total máximo de 10 

equipas (constituídas por jogadores residentes ou naturais do Concelho de Nordeste), 

decorrendo no mês de agosto. 

 

2.OBJETIVOS  

São objetivos principais deste Torneio, permitir o convívio saudável e generalizado à 

população do concelho, promover a atividade desportiva e permitir o desenvolvimento 

das competências individuais desportivas de cada participante. O resultado apresenta-se 

como um aspeto de relevância menor em relação aos anteriores. 

 

3. O SORTEIO 

O sorteio agrupará as equipas participantes em 2 grupos, jogando entre si a uma única 

volta. Apurando-se as duas primeiras equipas de cada grupo para a fase final do torneio. 

 

4. INSCRIÇÕES/CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS 

AS INSCRIÇÕES DAS EQUIPAS TERMINAM A 02 DE AGOSTO 

 

4.1. Cada equipa poderá inscrever, no mínimo 7 e no máximo 12 jogadores, 

naturais ou residentes do Concelho do Nordeste. A inscrição de cada equipa deverá ser 

feita através do preenchimento de formulário próprio, disponibilizado no site do 

Município e que deverá ser remetido por e-mail para desporto@cmnordeste.ptou 

entregue no Gabinete do Desporto do Município, acompanhada pela fotocópia do 

Cartão de Cidadão de cada inscrito e de 25 euros (por equipa). 

 

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

responsabilidade. 

mailto:desporto@cmnordeste.ptou
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4.3. Além dos jogadores de campo, cada equipa deverá ser constituída pelos 

seguintes elementos: 

 

 1 Treinador; 

 1 Dirigente (delegado ao jogo). 

 

OBS.: O treinador pode ser jogador simultaneamente, no entanto, o elemento delegado ao jogo 

não pode ser jogador e tem que estar sempre presente em todos os jogos. Se a equipa se 

apresentar sem delegado, perde o jogo por falta de comparência. 

 

4.4. É obrigatória a entrega das cópias do Bilhete de Identidade ou Cartão de 

Cidadão de todos os inscritos, juntamente com o Formulário (se enviado por e-mail, têm 

que apresentar os documentos digitalizado). 

      As inscrições apenas serão consideradas após a entrega dos documentos solicitados 

até à data limite de inscrição, ficando a equipa excluída do sorteio/torneio se não 

cumprir esta cláusula. 

 

      As inscrições dos jogadores terminam na data prevista pelo Gabinete do Desporto. 

Após esta data não serão aceites alterações à constituição das equipas, salvo alguma 

exceção devidamente justificada e aprovada pela organização. 

 

5. EQUIPAMENTOS 

Cada equipa deverá apresentar o seguinte equipamento: 

 Calções e  camisolas adequados para a prática da modalidade, se possível 

numeradas, sendo permitido o uso de calças exclusivamente aos guarda-redes; 

 Sapatilhas adequadas à prática da modalidade, não sendo permitidas sapatilhas 

com rasto preto que marquem o piso. 

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

deverá jogar com colete fornecido pela organização. 
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6. LOCAL DE COMPETIÇÃO 

 Os encontros realizar-se-ão nos campos de jogos das freguesias do Concelho de 

Nordeste (cada equipa fica responsável por pedir as devidas autorizações para a 

utilização dos espaços e certificar-se que estes apresentam as condições exigidas 

para a prática), sendo a final disputada na Vila do Nordeste. O calendário de jogos, com 

horário, data e local dos jogos a disputar, estará disponível para consulta, no site e 

página de facebook do Município e enviado por e-mail aos capitães das equipas. 

 

7. REALIZAÇÃO DOS JOGOS 

 Os dias e horários dos jogos serão anunciado pela Organização na reunião com os 

capitães das equipas, antes do Torneio começar; 

 As equipas deverão apresentar, através do Delegado ou Treinador, a ficha de 

jogo devidamente preenchida, num prazo nunca inferior a 15 minutos da hora de cada 

jogo. Na falta de apresentação da ficha, a organização pode considerar a equipa como 

ausente; 

 Todos os jogadores deverão ser identificados pela equipa de arbitragem antes 

do início de cada jogo; 

 No final de cada jogo, o Treinador ou Delegado de cada equipa assinam o 

boletim de jogo; 

 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 3 

jogadores por cada equipa; 

 Uma equipa que fique reduzida a menos de 3 elementos durante o decorrer de 

um jogo, por razões de disciplina ou lesão, será punida com uma derrota por 3 – 0, 

exceto se o resultado verificado na altura for superior e é dado por terminado o jogo; 

 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. 
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8. MESA DE JOGO 

A mesa de jogo é composta por pelo menos um elemento da organização, acompanhado 

pelos delegados das equipas em jogo. São funções da mesa cronometrar o tempo de 

jogo, identificar os praticantes e sinalizar o final dos períodos de jogo. 

 

9. APÓS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO, A CLASSIFICAÇÃO OBTIDA DITARÁ OS 

JOGOS QUE CADA UMA DAS EQUIPAS REALIZARÁ NA FASE FINAL DO TORNEIO 

 As quatro primeiras equipas classificadas do campeonato, passarão às Meias-

Finais do Torneio, sendo que a equipa 1ª classificada jogará com a equipa 4ª classificada 

e, a 2ª classificada jogará com a 3ª classificada; 

 Os 2 jogos das Meias-Finais ditarão os últimos encontros do Torneio. As 

equipas vencidas disputarão o 3º e o 4º lugar, ao passo que as equipas vencedoras 

disputarão o jogo da Final do Torneio; 

 O jogo da Final ditará a equipa Vencedora e a 2ª Classificada do Torneio de 

Futsal Inter-Freguesias do Nordeste 2016. 

 

10. NOS JOGOS DA FASE FINAL DO TORNEIO, EM QUE TERÁ DE SER APURADO UM 

VENCEDOR 

  Se após o tempo regulamentar persistir o empate, realizar-se-á um 

prolongamento composto por duas partes de 5 minutos, cada, exatamente com as 

mesmas regras existentes para o tempo regulamentar; 

  Após o prolongamento, se persistir o empate, proceder-se-á ao desempate 

por marcação de grandes penalidades, numa série de 3 remates para cada equipa; 

  Após a série de grandes penalidades, se ainda persistir o empate, cada 

equipa terá direito a mais uma grande penalidade até que o empate se desfaça. 
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11. 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: 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 

Classificação coletiva no campeonato: 

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 (“goal- average”); 

 Equipa com mais golos marcados; 

 Equipa com menos golos sofridos; 

 Equipa com menor número de cartões. 

 

Classificação do melhor marcador 

Em caso de empate entre jogadores na classificação para o Melhor Marcador do 

Torneio, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 

1. Maior número de jogos realizados pela equipa; 

2. Jogador com menor número de cartões; 

3. Jogador mais velho. 
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12. REGRAS DE JOGO 

As regras  d e  jogo não constantes neste Regulamento são as vigentes nos 

Campeonatos Distritais de Futsal da Associação de Futebol de Ponta Delgada. 

 

13. DISCIPLINA 

Seguindo os objetivos enunciados no segundo capítulo, 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. 

No entanto, estão previstas as punições disciplinares mínimas: 

 Duplo cartão amarelo – 1 jogo; 

 Cartão vermelho direto – 2 jogos; 

 Três cartões amarelos acumulados – 1 Jogo; 

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

equipas de arbitragem, elementos da organização do torneio, ou terceiros – Expulsão do 

torneio. 

 

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, 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. 

 

14. EQUIPA DE ARBITRAGEM 

A equipa de arbitragem é composta por um ou dois árbitros de campo e pelo 

cronometrista (facultativo), tendo autoridade para fazer aplicar as regras do torneio 

qualquer um destes três elementos. 

 



CÂMARA MUNICPAL DE NORDESTE 
GABINETE DO DESPORTO 

TORNEIO DE FUTSAL INTER-FREGUESIAS DO NORDESTE 2016 

 

15. OUTRAS SITUAÇÕES 

Qualquer situação anómala ou qualquer caso que esteja omisso no presente 

regulamento, será resolvido pela organização. 

 

 

Tomei conhecimento e concordo: 

______________________________________________________Equipa _________________ 

 

______________________________________________________ Equipa_________________ 

 

______________________________________________________Equipa__________________ 

 

______________________________________________________Equipa__________________ 

 

______________________________________________________Equipa___________________ 

 

______________________________________________________Equipa___________________ 

 

______________________________________________________ Equipa___________________ 

 

_______________________________________________________Equipa__________________ 

 

Responsável Arbitragem / Árbitros  _________________________________________________ 

______________________________________         _____________________________________ 

______________________________________         _____________________________________ 

______________________________________          ____________________________________ 

 


