Regulamento do Torneio
1.Organização
a) A responsabilidade de coordenação do Torneio, é da comissão Organizadora, a
qual tem o poder de decisão para resolver todas as situações de conflito que
possam surgir durante o Torneio, nomeadamente no que diz respeito a acções
disciplinares que sejam necessárias tomar de forma a garantir o bom desenrolar
do evento.

2.Regras de Jogo
a) Os jogos são realizados em duas partes de 20 minutos úteis (o tempo
será cronometrado), havendo lugar a um intervalo de 10 minutos entre
elas. Cada jogo é precedido de 10 minutos de aquecimento.
b) Cada equipa pode pedir a interrupção do jogo, no máximo uma vez em
cada parte. Essa interrupção terá a duração de 1 minuto e apenas pode ser
concedida com o jogo parado e quando a bola estiver em seu poder.
c) O Tempo de jogo é cronometrado.

3. Inscrição dos elementos das equipas
a)

Cada equipa pode inscrever um nº mínimo de 7 e máximo de 10
jogadores. Todos os atletas que vão participar num jogo tem de ter
números diferentes nas costas da sua camisola. Só os jogadores
indicados são considerados como inscritos para o jogo e, portanto,
poderão participar no mesmo;

b)

Cada equipa pagará 100€ correspondente à inscrição no Torneio;

c)

As equipas, antes do primeiro jogo do Torneio, entregam a ficha de jogo
com nome dos jogadores, treinadores e dirigentes intervenientes no
jogo assim como os seguintes documentos:
- BI ou Passaporte;
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4. Fórmula da competição e Regras de Desempate
a) Em caso de empate no final do tempo regulamentar da partida, o jogo será
desempatado por uma série de 5 penalidades e caso continue empate será
desempatado por morte súbita.
Em caso de empate na classificação nos grupos:
a.

Confronto directo

b.

Diferença de golos marcados e sofridos

c.

Mais golos marcados

b) I. Vitória -3 Empate -1 Derrota -0

5. Disciplina
a) Os castigos aplicar aos elementos pertencentes às equipas durante o Torneio
são as seguintes:
2 cartões amarelos 1 jogo de suspensão;
1 cartão vermelho directo pelo menos 1 jogo de suspensão*
* dependendo da gravidade da falta a apreciar pela Comissão Organizadora do
Torneio.

6. Pontualidade
Todas as equipas deverão estar presentes em campo 2 minutos antes do início do
jogo. A falta de comparência ao jogo, sem qualquer justificação, terá como
consequência a derrota de 3-0.
Existirá uma tolerância de 15 minutos para o início de cada jogo.
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7. Horários
A Comissão organizadora poderá alterar as horas dos jogos devendo zelar
pela comunicação atempada aos representantes de cada equipa.
8.Troféus
Serão atribuídos os seguintes troféus:
a) Melhor Marcador: será atribuído ao atleta que tiver marcado mais
golos ao longo do torneio. Em caso de igualdade, o prémio é atribuído ao
atleta mais novo;

b) Melhor Guarda-Redes: será atribuído ao atleta, por um colégio
composto pelos árbitros, treinadores das equipas participantes (sendo que
cada treinador não pode eleger qualquer elemento da sua própria equipa)
e staff da organização;
É ainda entregue um Troféu FAIR-PLAY, para a equipa que no final do
Torneio obtiver menos pontos disciplinares, atribuídos pelo seguinte método:
Cartão Amarelo – 1 ponto;
Cartão Vermelho por duplo Amarelo = 3 pontos;
Cartão Vermelho directo 4 pontos.
Em caso de igualdade será atribuída à equipa pior classificada.

9. Diversos
a) Qualquer atitude menos correcta para com as equipas de arbitragem,
elementos de outras equipas e/ ou assistência será analisada pela
Comissão Organizadora, podendo tal constituir motivo de exclusão da
equipa do Torneio;
b) A Comissão Organizadora não se responsabiliza por incidentes (lesões)
inerentes ao Torneio, assim como por quaisquer danos causados às equipas,
atletas, treinadores, dirigentes ou público, resultantes de causas directas ou
indirectamente ligadas a este.
c) Em todos os casos omissos no presente Regulamento, cabe à Comissão
Organizadora do Torneio decidir em conformidade.
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