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REGULAMENTO DO TORNEIO 
 
 

INSCRIÇÃO 
 
Todos os atletas terão de ter idade mínima de 18 anos. 
As equipas devem ser compostas no mínimo 5 e no máximo 15 atletas. 
 

 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
 

 

modo: 

A pontuação, na fase de apuramento por grupo, será atribuída do seguinte

 

Vitória – 3 Pontos 

Empate – 1 Ponto 

Derrota – 0 Pontos 

Vitória por falta de comparência ou inferioridade numérica do adversário: 3 pontos e 

vitória por 3-0. 
 

Derrota por falta de comparência: 1 ponto negativo e derrota por 3-0. 
 

A segunda falta de comparência de uma equipa, automaticamente desclassifica a 

equipa em causa e todos os jogos da mesma serão anulados. 
 

Cada equipa só poderá iniciar o jogo com o mínimo de 5 jogadores, não se verificando 

esta condição ser-lhe-á considerada falta de comparência e as sanções previstas. 
 

 
 
 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

Na fase de apuramento por grupos, em caso de igualdade pontual entre 2 ou 

mais equipas, o critério de desempate é o seguinte: 
 

1º O resultado verificado no confronto direto. 
 

2º Em caso de empate, a diferença entre golos marcados e sofridos. 
 

3º Maior número de golos marcados. 
 

4º Menor número de golos sofridos. 
 

5º Equipa Mais Disciplinada (Menor numero de cartões vermelhos, depois amarelos e 

posteriormente menor número de faltas cometidas.) 
 

6º Por sorteio.



Na fase de eliminatória, os desempates serão desfeitos por: 
 

1º Grandes penalidades (3 para cada equipa). Um atleta só poderá marcar a segunda 

vez quando toda a sua equipa, incluindo o GR, já o tiver realizado. 
 

2º Depois de atribuídas as 3 penalidades a cada equipa, de aí em diante serão 

marcadas penalidades uma a uma em regime de morte súbita, ditando assim um 

vencedor. 
 

 
 
 

CASTIGOS 
 

Um jogador expulso do jogo, por amostragem do segundo cartão amarelo  e 

consequente vermelho, apenas o exclui desse jogo e passados 2 minutos após a 

expulsão pode entrar outro jogador. Se entretanto a equipa adversária marcar poderá 

entrar na reposição de bola ao centro o quinto jogador. 
 

Um jogador, treinador ou dirigente, pode ainda ser excluído do torneio, mesmo 

não lhe tendo sido exibido qualquer cartão, por graves atitudes injuriosas ou de anti 

desportivismo para com os colegas, adversários, árbitros, público ou organização. 
 

A amostragem de cartão vermelho, exclui o jogador do torneio, exceto por 

motivos de ordem técnica, não relacionados com ofensas, agressões ou atos violentos. 
 

 
 
 

DURAÇÃO DE JOGOS 
 

Os jogos terão a duração de 40 minutos, divididos em duas partes de 20 

minutos cada. Nos jogos de fase de apuramento por grupos, apenas haverá lugar a 

paragem de cronómetro nas situações em que a equipa de arbitragem indique à mesa 

tal informação, as mesmas terão lugar quando ocorrer assistência a qualquer jogador, 

limpeza do recinto de jogo, perda de tempo propositada com o intuito de retardar a 

continuação do jogo. 
 

No jogo para 3º e 4º classificados e na respetiva final, nos últimos 3 minutos 

da segunda parte, o cronómetro será parado sempre que o jogo esteja parado. 
 
 
 
 
 

 
AS REGRAS EM GERAL SÃO AS APROVADOS PELA FIFA, DIRIGIDAS AO FUTSAL, TENDO 

EM CONTA O REGULAMENTO GERAL DO TORNEIO. 
 

OS CASOS OMISSOS SERÃO JULGADOS PELA ORGANIZAÇÃO. 


