
 

REGRAS 

O Torneio Futebol Juvenil é um Torneio de futebol 5, organizado pelo Centro 

Comunitário de Esmoriz em parceria com o Futpark, e será jogado de acordo com as 

regras da Federação Portuguesa de Futebol, à exceção dos detalhes que se aplicam 

neste regulamento. Será disputado por um total máximo de 10 equipas.  

 
FORMATO DO TORNEIO  
 
 Cada equipa deverá ser constituída por um mínimo de 5 jogadores com idades 

compreendidas entre os 8 e os 14 anos. Destes, deverá ser indicado o responsável da 

equipa, na ficha de inscrição da mesma. 

Cada jogo ganho corresponde a 3 (três) pontos. Em caso de empate cada equipa terá 1 

(um) ponto. A derrota corresponde a 0 (zero) pontos. Se no final das classificações, duas 

ou mais equipas tiverem somado o mesmo número de pontos, passará a determinar-se 

a classificação das equipas da seguinte forma:  

1º Confronto direto;  
2º Diferença entre golos marcados e sofridos;  
3º Maior número de golos marcados;  
4º Menor número de golos sofridos. 

Em caso de igualdade nos jogos finais, haverá lugar à marcação de grandes penalidades 

(uma série de 3 remates de marca de grande penalidade. Em caso de empate, 

continuar-se-á num sistema de “morte súbita” até se encontrar o vencedor). 

 
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS  

 
Os jogos disputam-se no Futpark em Cortegaça, no dia 6 de Junho, às 15h00. 
As equipas deverão chegar ao por volta das 14:30h para fazer a validação da equipa.  
 
DURAÇÃO DOS JOGOS  

 
Os Jogos terão uma duração de 30 minutos (2 partes de 15 minutos) com intervalo de 5 

minutos.  

 
 



 
 
DISCIPLINA  

 
O jogador que for expulso pelo árbitro no decorrer de um jogo do torneio, não poderá 
voltar a participar em qualquer jogo do mesmo torneio.  
O jogador que agredir física ou verbalmente um adversário, árbitro ou elemento da 

organização será punido com a expulsão do torneio, sem direito a prémio de 

participação. 

 
 
INSCRIÇÃO DE JOGADORES  

 
As inscrições deverão ser feita através do preenchimento do formulário no site em 
www.centrocesmoriz.pt ou através do email centrocesmoriz@gmail.com até dia 30 de 
Maio de 2015. Não haverá lugar a inscrições de equipas e jogadores, fora do período 
definido anteriormente. 
 
NÚMERO DE JOGADORES E SUPLENTES  
 
Nenhuma equipa pode utilizar mais do que 5 (Cinco) jogadores, inicialmente inscritos 
no torneio.  
Não haverá limite de substituições. 
 
 
RECLAMAÇÃO  
 
Os jogadores que queiram reclamar qualquer situação deverão fazê-lo junto da 
Organização do torneio.  
Reclamações sobre erros de arbitragem não podem modificar o resultado do jogo. 
 
 
ÁRBITROS  
 
Todos os jogos têm árbitros designados pela organização do torneio. 
 
EQUIPAMENTOS  
 
Se o árbitro decidir que uma equipa deve utilizar coletes devido à semelhança do 
equipamento com os da equipa contrária, trocará a equipa que for sorteada através da 
moeda ao ar.  
Poderá essa equipa usar um colete para o efeito, que deverá ser solicitado à 
Organização. 
 
 
 
 

http://www.centrocesmoriz.pt/
mailto:centrocesmoriz@gmail.com


SEGUROS  
 
A Organização não será responsável por nenhuma lesão, enfermidade, roubo ou 
acidente. 
 
 
INFORMAÇÕES  
Qualquer informação sobre o Torneio (situação dos campos, horários dos jogos, 
classificações, entre outros) poderá ser solicitada à Organização do Torneio, cujos 
elementos estarão devidamente identificados.  
Todas as informações sobre o Evento, tais como o Programa, Regulamento, Resultados 
e Classificações poderão ser consultadas no Site do Centro Comunitário de Esmoriz, em 
www.centrocesmoriz.pt.  
 
 
COMPORTAMENTO  
Cada equipa será responsável pelo comportamento dos seus jogadores, 
acompanhantes e familiares, tanto dentro como fora do terreno de jogo. O mau 
comportamento pode levar à exclusão do torneio. 
 
OMISSÕES DO REGULAMENTO  
 
Compete exclusivamente à Comissão Organizadora do Torneio suprir todas as omissões 
que se venham a constatar no presente regulamento. 
Importante: Todas as Entidades participantes deverão aceitar sem reserva o 
Regulamento do Torneio de Futebol. 
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