REGULAMENTO
Torneio Futsal da JSD Calheta 31/07/2021
Inscrições

Duração dos jogos

Decorrem até dia 25/7/2021 online.

Os jogos terão a duração de 25 minutos
com 5 minutos de intervalo entre os
jogos.

Regras do jogo
As regras do Torneio serão disputadas
em conformidade com as leis do jogo
promulgadas
pelo
International
Association Board (IFAB).

Disciplina
O atleta que veja o cartão vermelho
num jogo será punido com 1 ou 2 jogos
ou mesmo a sua exclusão do torneio
consoante a gravidade da ação.

Formato do torneio
Todas as equipas efetuarão no mínimo 4
jogos.

No caso de um jogador receber um
cartão vermelho por acumulação de
cartões amarelos fica impedido de
participar no jogo seguinte.

Numa primeira fase as equipas serão
distribuídas por uma fase de grupos. Na
fase de grupos todas as equipas jogarão
entre si. Cada jogo ganho vale 3 pontos,
no caso de empate cada equipa obterá
1 ponto e a derrota equivale a 0 pontos.

Se o comportamento de dada equipa for
considerado antidesportivo durante um
jogo ou durante a sua presença no
recinto a equipa sofrerá:

Na fase seguinte as equipas com mais
pontos de cada grupo jogarão entre si,
determinando assim a equipa que ficará
na 1 posição, as equipas que ficaram em
segundo jogarão entre si e por aí
adiante.

a) Derrota 3-0 no jogo em causa
b) Exclusão da equipa do torneio

Lista dos jogadores para jogos
No dia do torneio cada equipa deve se
apresentar 30 minutos antes do início
deste. Deverão ser assinalados os
capitães de cada equipa.

Eliminatórias
No caso de o jogo ficar empatado no
tempo regulamentar haverá lugar à
marcação de 5 pontapés de penalty para
cada equipa. Se no final desta série se
verificar um empate continuamos até
que uma equipa tenha marcado mais
um golo que a outra com o mesmo
número de tentativas.

Na ficha de jogo só poderá constar 12
atletas.

Número de jogadores e suplentes
O número de jogadores por equipa em
jogo, incluindo guarda-redes é de 5. O
número de suplentes é até 7. São
permitidas substituições de forma
ilimitada durante a partida.
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Cada equipa deverá usar camisolas da
cor que escolheu ao preencher o
formulário de inscrição, caso algum
atleta da equipa comparecer sem a
camisola da mesma cor, serão atribuídas
camisolas à equipa fornecidas pela
organização.

Reclamações
Os capitães que queiram comprovar a
legalidade da participação de qualquer
jogador, poderão fazê-lo até ao fim do
jogo,
dando
conhecimento
à
organização.
Protestos de jogo, baseados em erros de
arbitragem, ou incumprimentos de
regulamento e ou regras de jogo,
poderão ser feitos no final de cada jogo.
Os protestos serão analisados e
decididos pela organização.

É proibida a utilização de botas com
pitões de alumínio.

Cerimónia de encerramentos e
entrega de prémios

Reclamações sobre erros de arbitragem
não podem alterar o resultado do jogo.

O torneio terminará com a entrega de
prémios e um lanche fornecido pela
organização.

As decisões tomadas pela organização
são finais e irrevogáveis.

Comportamento
Cada equipa é responsável pelo
comportamento dos seus atletas e
acompanhantes, tanto dentro do
recinto
como
fora.
O
mau
comportamento pode levar à exclusão
do torneio.

Pontualidade
Todas as equipas devem ser preparadas
para entrar em campo 5 minutos antes.
Se na hora marcada para o início do jogo
o árbitro aguardará 5 minutos, caso não
compareça ser-lhe-á atribuída uma
derrota 3-0 e suspensa a equipa
infratora. No entanto compete à
Organização decidir se o motivo de falta
é ou não justificado.

Saúde Pública
Cada equipa é responsável por respeitar
todas as normas relativas à saúde
pública e às normas da utilização dos
espaços desportivos fechados, ao
cumprimento da etiqueta respiratória e
uso obrigatório de máscara enquanto
não participa no jogo.

Árbitros
Todos os árbitros designados são da
responsabilidade da organização assim
como a sua nomeação para cada jogo,
não cabendo a qualquer equipa o direito
de voto.

Disposições finais
As decisões tomadas pela organização
sobre qualquer questão relacionada
com a realização e desenvolvimento do
torneio serão definitivas e irrevogáveis.

Equipamentos
Os equipamentos devem ser camisola,
calções e meia.

Omissão do regulamento
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Compete exclusivamente à organização
suprir todas as omissões que se venham
a constatar no regulamento.
Importante: Todas as entidades
participantes deverão aceitar sem
reserva o regulamento do Torneio de
Futsal.
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