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Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão 
 

Introdução 

 

O Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão organiza o Torneio de Futsal 

de 2013, o qual se rege pelo presente regulamento. 

O principal objectivo da realização deste evento é o de proporcionar animação 

na freguesia de Foros de Arrão ao longo dos fins-de-semana de Julho e, em 

simultâneo, promover uma actividade desportiva muito apelativa para os jovens da 

freguesia. Por outro lado, pretendemos divulgar e trazer à freguesia todos aqueles 

que, sendo apaixonados pela prática do futsal, vivem noutros locais do concelho de 

Ponte de Sor ou até em concelhos vizinhos do nosso. 

Acima de tudo, desejamos que este torneio decorra em clima de total fair-play e 

convívio entre todos. No final, esperemos que a vitória sorria aos que demonstrarem 

ser os melhores dentro do campo. 

Por fim, agradecemos a todos os que participam no torneio. Para nós, é um 

privilégio contar com a vossa participação. Divirtam-se! 

 
 

ORGANIZAÇÃO & APOIOS 

 

A organização deste evento está a cargo do Grupo Desportivo e Cultural de Foros do 

Arrão e tem o apoio da Junta de Freguesia de Foros de Arrão. 

 

 

REALIZAÇÃO 

 

O Torneio realiza-se entre os dias 13 de Julho e 4 de Agosto, no Polidesportivo da 

Junta de Freguesia de Foros de Arrão. 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

O Grupo Desportivo e Cultural de Foros do Arrão não se responsabiliza por quaisquer 

incidentes ocorridos durante a realização do torneio de Futsal. Todos os jogadores têm 
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de assinar um termo de responsabilidade sobre quaisquer incidentes ocorridos durante 

o evento antes do início da prova. 

 
 

PARTICIPANTES 

As equipas participantes são: 

A apurar. 

 

JOGADORES & INSCRIÇÕES 

 

Cada equipa poderá inscrever 10 jogadores mediante a apresentação da Ficha de 

Inscrição que deve ser entregue antes do início do torneio. Poderão ainda ser 

inscritos até 2 jogadores adicionais por equipa durante o torneio, mediante o 

pagamento adicional de € 12,50 (doze euros e cinquenta centimos) por cada jogador 

inscrito. 

O valor da inscrição de cada equipa é de 80€, havendo um desconto individual (por 

jogador) de 1€ sobre o valor a pagar, caso seja sócio do GDCFA com quotas em dia. 

(Exemplo: Com uma equipa de 10 jogadores, caberia a pagar 8€ a cada jogador. Caso haja um jogador 

que seja sócio, esse jogador apenas pagará 7€.) 

 

PRÉMIOS 
 

  

No final do torneio serão atribuídos os seguintes prémios: 

- Troféu para a Equipa Vencedora do Torneio; 

- Troféu Fair-Play; 

- Troféu para o Guarda-redes menos batido; 

- Troféu para o melhor marcador; 

- Troféus de presença para as restantes equipas. 
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REGULAMENTO 
 

1º PONTO   

O torneio será disputado numa 1ª FASE em sistema de campeonato, onde todas as 

equipas jogam entre si. 

No final da 1ª Fase e apurada a classificação final através de pontuação conforme o 

ponto 6º do presente regulamento, passa-se à 2ª FASE onde: 

- O 1º classificado defronta o 4º classificado, nas meias-finais. 

- O 2º classificado defronta o 3º classificado, nas meias-finais. 

- As equipas que perderem os jogos das meias-finais jogam entre si para apurar o 3º 

classificado. 

- O vencedor do torneio apura-se no jogo da final, no qual se defrontarão as equipas 

vencedoras dos jogos das meias-finais. 

 

2º PONTO  

Os jogos serão disputados entre os dias 13 e 28 de Julho para a 1ª fase do torneio, e 

nos dias 3 e 4 de Agosto, para a 2ª fase. 

 

 

3º PONTO  

As equipas terão uma tolerância de 15 (quinze) minutos, findos os quais serão punidas 

com falta de comparência e derrota de 3 (três) a 0 (zero), não sendo atribuídos os 

golos a nenhum jogador. (artigo de cumprimento obrigatório)  

 

4º PONTO  

Cada Jogador só pode representar uma equipa. 

A equipa na qual alinhe um jogador que tenha representado uma outra presente no 

torneio será punida com derrota de 3 (três) a 0 (zero), não sendo atribuídos os golos a 

nenhum jogador. 
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5º PONTO  

Cada equipa é composta por 4 jogadores de campo e um guarda-redes, podendo os 

restantes inscritos sentar-se no banco de suplentes e entrar a qualquer momento. Um 

jogador pode entrar ou sair várias vezes durante um encontro. O momento de 

substituição terá que ter autorização do árbitro do jogo podendo esta acontecer 

enquanto o jogo decorre. 

 

6º PONTO  

Os Jogos serão pontuados com: 

1ª Fase 

3 – pontos por vitória; 1 – ponto por empate; 0 – pontos por derrota 

Em caso de, no final da 1ª Fase, as equipas se encontrarem empatadas o desempate 

será feito através da ordem dos seguintes critérios: 

- Resultado directo entre as equipas; 

- Diferença entre golos marcados e golos sofridos; 

- N.º de golos marcados; 

 

7º PONTO  

Na 2ª fase, se no final do tempo regulamentar o jogo se encontrar empatado, haverá 

lugar a prolongamento com duas partes de 5 minutos cada. Persistindo a igualdade, 

proceder-se-á à marcação de grandes penalidades numa série de 5 (cinco) 

penalidades para cada equipa. Se ainda assim não for possível encontrar o vencedor, 

cada equipa marcará 1 (uma) penalidade alternadamente até que uma delas falhe, 

sagrando-se vencedora do jogo a equipa adversária.  

 

8º PONTO  

Disciplina: 

Um jogador que lhe seja mostrado cartão vermelho, será punido com 1 (um) jogo de 

suspensão. 

Um jogador que lhe seja mostrado cartão vermelho, por agressão a um adversário ou 

à equipa de arbitragem, será excluído do torneio. 
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Um jogador que lhe seja mostrado 2 (dois) cartões amarelos, será punido com 1 

(um) jogo de suspensão. 

 

9º PONTO  

Não serão aceites reclamações do jogo. 

 

10º PONTO  

Todas as decisões tomadas pela Organização são soberanas. 

 

11º PONTO  

Nos casos omissos ao presente Regulamento, serão aplicados os Regulamentos da 

Federação Portuguesa de Futebol com as leis específicas do Futsal, nomeadamente:  

- Duração do Jogo: 

- O jogo compõe-se de duas partes de 20 minutos, separadas por um intervalo 

que não deve exceder os 10 minutos; 

- Em cada parte do jogo, cada uma das equipas pode pedir 1 (um) tempo morto 

com a duração de 1 (um) minuto. 

 

12º PONTO  

A Organização não se responsabiliza por qualquer acidente que ocorra durante o 

Torneio. 


