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REGULAMENTO ESPECÍFICO DO FUTSAL 2019
O PRESENTE REGULAMENTO ESPECÍFICO DO FUTSAL APLICA-SE A ESTA COMPETIÇÃO
ORGANIZADA PELO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA
AS SEGUINTES ALTERAÇÕES SÃO APLICADAS E ALTERARÃO AS REGRAS OFICIAIS EM VIGOR:

INSCRIÇÕES ATÉ 20 DE JUNHO( ONLINE)
a)

Existem cinco escalões:
1. 2008/2012 (ESCOLINHAS)
2. 2004/2007 (JUVENIS);
3. > 16 anos(SÉNIOR);
4. > 35 anos(VETERANOS);
5.

b)

(FEMININO).

Todos os atletas menores de idade (<18 anos), deverão apresentar autorização escrita dos pais
(documento fornecido pela organização);

c)

Nenhum atleta poderá participar num escalão que não seja o seu, à excepção dos atletas do
escalão VETERANOS que poderão participar no escalão de SENIOR;

d)

Esses atletas poderão participar em dois escalões, podendo assim participar em duas equipas
diferentes, não havendo ajustamentos do calendário por esse motivo;

e)

Apenas poderão participar equipas identificadas com o Concelho de Vila Nova de Foz Côa;

f)

A organização adoptará para este torneio o modelo mais adequado em função do número de
equipas inscritas;

g)

No escalão sénior, existe um ranking de equipas, tendo por base os últimos 3 anos de torneio,
privilegiando as equipas melhores classificadas em anos transatos, de acordo com os seguintes
prossupostos:
1. As equipas para entrarem neste ranking têm que ter o mesmo nome. O que determina a
classificação deste ranking é o nome da equipa;
2. Tendo em conta a forma como será definido o calendário de jogos (depende do número de
inscrições), será elaborada uma classificação de acordo com as alíneas abaixo descritas e
os últimos 3 anos de torneio, salvaguardando na primeira fase do torneio o não confronto
destas equipas, sempre que isso seja possível.
a) Vencedor ------------

5 pontos

b) 2 classificado--------

4 pontos

c) 3 classificado------------------

3 pontos

d) 4 classificado-----------------

2 pontos

e) Vencedor prémio fair play-- -------- 1 ponto
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h)
As dimensões do terreno de jogo, balizas e demais materiais necessários para a realização dos
jogos, serão as existentes no recinto desportivo em que a organização marcar a realização dos
jogos (Pavilhão Gimnodesportivo Municipal);
i)

A bola do jogo será sempre a bola oficial (fornecida pela organização), excepto se estiver em
causa a realização do jogo;

j)

Só serão consideradas válidas as inscrições das equipas que possuam no mínimo 7 atletas na
ficha de inscrição da equipa, com apresentação do documento alínea m);

k)

As equipas do escalão de Seniores, apenas poderão inscrever no máximo 4 atletas federados
(futebol de 11 e futsal);

l)

As equipas só poderão inscrever até 10 atletas. Atingindo esse número não serão aceites mais
inscrições de atletas por equipa, mesmo que os atletas inscritos ainda não tenham participado
em qualquer jogo.

m)

Os atletas terão que ser naturais, descendentes de naturais, residentes ou trabalhadores no
concelho obrigatoriamente, valendo como prova qualquer documento de identificação, ex.
bilhete de identidade, cédula pessoal, declaração de residência emitida pela Junta de
Freguesia, contrato de trabalho ou documento que comprove a situação atrás descrita.

n)

No primeiro jogo de cada equipa, deverão ser entregues na mesa de jogo, o original do
documento atrás referido para que se possa confirmar a autenticidade do mesmo, sob pena do
atleta que não o apresente não poder participar no jogo em causa;

o)

Sempre que se verificar alguma irregularidade com a idade ou naturalidade/residência de um
qualquer atleta, a equipa desse atleta será suspensa de toda a actividade no referido torneio;

p)

As equipas apenas poderão inscrever atletas até ao segundo jogo da sua equipa com a
apresentação obrigatória do documento mencionado nas alíneas anteriores;

q)

Os atletas que se inscrevam por duas equipas no mesmo escalão, ficaram impedidos de
participar no torneio, valendo como prova o referido na alínea m);

r)

A numeração das camisolas é obrigatória, de 1 a 99;

s)

Em casos excepcionais o jogo poderá ser realizado com a presença de apenas 1 árbitro;

t)

O jogo terá a duração de 40 minutos, divididos em duas partes de 20 minutos, sendo os
últimos 30 segundos de cada parte cronometrados., em todas as fases da competição
(SENIORES);. O intervalo é de 3 minutos.

u)

Nos escalões de ESCOLINHAS, JUVENIL, VETERANOS e FEMININO cada parte do jogo terá
a duração de 15 minutos, sendo os últimos 30 segundos de cada parte cronometrados;

v)

Se após 10 minutos além da hora marcada para o início do jogo, alguma equipa não esteja
devidamente pronta para realizar o encontro, será sancionada com a perda do jogo por um
resultado de 0-5;

w)

O resultado da alínea anterior é somado aos golos sofridos pela equipa em causa, também
somados aos golos marcados pela equipa vencedora (fazendo parte da contabilidade dos
golos);
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x)
Em caso de empate nos jogos a eliminar, a decisão é feita pela marcação de grandes
penalidades;
y)

Sempre que uma equipa não apresente no início do jogo, o número mínimo de 4 jogadores, serlhe-á averbada uma derrota, pelo resultado da alínea v);

z)

Os castigos a serem aplicados aos atletas infratores serão da responsabilidade da organização,
em conjunto com a comissão de árbitros e serão tomadas no final de cada dia de jogos, tendo
por base o regulamento disciplinar que consta no final deste regulamento (as alíneas seguintes
complementam o regulamento disciplinar);

aa)

Os atletas veteranos que participem também no escalão de seniores e sejam castigados,
apenas serão penalizados no escalão em que foram castigados;

bb)

Tendo em conta o modelo encontrado para a competição do torneio e caso seja esta a forma
encontrada (fase grupos seguida das fases a eliminar) na passagem da fase de grupos para as
eliminatórias, os atletas que tenham sido admoestados com cartão amarelo e/ou vermelho,
ficará sem efeito, mantendo-se no entanto, na fase das eliminatórias a acumulação de cartões
(dois cartões amarelos, cumprimento de um jogo de castigo); apenas se manterá o castigo
quando o atleta seja expulso no último jogo dessa fase.

cc)

Sempre que se verifiquem actos de indisciplina por parte de um atleta ou de vários
atletas, a (s) equipa (s) do (s) referido (s) jogador (es) será (ão) expulsa (s) do torneio,
podendo mesmo os atletas em causa ficar impossibilitados de participar em anos futuros
nestes eventos desportivos sob a responsabilidade do Município de Vila Nova de Foz
Côa;

dd)

A alínea anterior estende-se a treinadores, diretores e demais membros constantes na
ficha de jogo.

ee)

As decisões das equipas de arbitragem, são soberanas;

ff)

A pontuação será a seguinte: 3 pontos vitória, 1 ponto empate, 0 pontos derrota;

Em caso de empate, o desempate será feito pelos seguintes critérios:
1- Resultado entre as equipas empatadas;
2- Maior número de vitórias no torneio;
3- Maior número de golos marcados;
4- Menor número de golos sofridos;
5- Equipa mais disciplinada;
6- Média de idades mais baixa.
Esta alteração apenas entrará em vigor caso o número de equipas em confronto directo de
pontuação seja superior a dois:
Então o desempate será efectuado pela seguinte ordem:
1- Pela diferença de golos (marcados/sofridos) em todos os jogos do grupo;
2- Maior número de vitórias no torneio;
3- Número de golos marcados em todos os jogos do grupo;
4- Número de golos sofridos em todos os jogos do grupo;
____________________________________________________________________
XV TORNEIO CONCELHIO DE FUTSAL DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA
UM CONCELHO DOIS PATRIMÓNIOS MUNDIAIS
____________________________________________________________________
5- Equipa mais disciplinada:
6- Por sorteio (realizado pela organização e comissão de árbitros na presença dos delegados);
gg)

O prémio Fair-Play será atribuído segundo os seguintes critérios:
1- Coeficiente entre cartões e jogos realizados;
2- Número de jogos realizados;
3- Média idades mais baixa.
Sendo o valor de um cartão vermelho igual a dois amarelos.

hh)

Prémio melhor marcador,
1. Jogador com maior número de golos marcados;
2. Jogador com menos jogos disputados (coeficiente entre golos marcados e
jogos disputados);
3. Jogador da equipa pior classificada;
4. Jogador mais jovem.

ii)

Prémio guarda-redes menos batido;
1. Guarda-redes com mais jogos disputados em função do coeficiente entre
golos sofridos e jogos disputados;
2. Guarda-redes da equipa pior classificada;
3. Guarda-redes mais jovem.

jj)

A organização tem o poder de alterar este regulamento específico, dando conhecimento
antecipado a todos os intervenientes;

kk)

Nos casos omissos a organização será a responsável pelas decisões a serem tomadas.

Junho/Julho 2019

REGULAMENTO DISCIPLINAR

1. A nomeação das Equipas de Arbitragem será da inteira responsabilidade da Organização;
2. 2 Amarelos – 1 jogo de suspensão;
3. Vermelho por acumulação de amarelos – 1 jogo de suspensão;
4. Vermelho direto – 2 jogos de suspensão como pena mínima e analisar-se-á o Relatório
do Árbitro, mantendo o castigo de 2 jogos ou agravando-o conforme a gravidade da
prevaricação
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5. Insultos à Equipa de Arbitragem ou a elementos da Organização – suspensão imediata do
(s) Atleta (s) ou Delegado (s), não permitindo que volte a desempenhar funções no presente
Torneio
8. Abandono do recinto de jogo – suspensão da participação no Torneio do Atleta (s), do
Delegado (s) ou da equipa (s) prevaricadora (s)
9. Falta propositada a um jogo de qualquer das fases do Torneio - suspensão da participação
no Torneio da equipa (s) prevaricadora (s)
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