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REGULAMENTO TORNEIO FUTEBOL JUVENIL DO GDOF – PÁSCOA 

2013 
 

 
 
 
1. REGRAS DE JOGO - Todos os jogos do Torneio de Páscoa GDOF-2013 serão 
disputadas em conformidade com as Leis do Jogo promulgadas pela Federação Portuguesa de 
Futebol (edição em vigor), com excepção dos detalhes que se explicam neste regulamento. 
Não se aplicará a lei de fora de jogo. 
 
Nota: Futebol de 7. 
 
2. FORMATO DO TORNEIO 
 
- Ambos os escalões. 
Formar-se-ão 2 (dois) grupos de 3 (três) equipas. 
Todas as equipas de cada grupo jogarão entre si, garantindo-se desta forma um mesmo número 
de jogos. As equipas classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugares de cada grupo, 
jogarão directamente entre si para atribuição da classificação final. 
Cada jogo ganho supõe a obtenção de 3 (três) pontos, em caso de empate cada equipa terá 1 
(um) ponto e em caso de 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 de uma e outra equipa da seguinte forma: 
- 1º Resultado entre ambas. 
- 2º Diferença entre golos marcados e sofridos. 
- 3º Maior número de golos marcados. 
- 4º Média de idades mais baixa. 
Em caso de empate nas rondas finais, o jogo decide-se com a marcação de pontapés livres da 
marca de grande penalidade, numa primeira série de 3 (três). Caso a igualdade se mantenha 
após a série das 3 (três) grandes penalidades, marcar-se-ão pontapés da marca de grande 
penalidades alternadamente até uma das equipas falhar a sua marcação, e a outra marcar, altura 
em que perderá o jogo a equipa que falhar a grande penalidade. 
 
3. CATEGORIA DE IDADE 
Escolas sub - 13 - Nascidos em 2000. 
Infantis sub - 12 - Nascidos em 2001. 
 
4. PROGRAMA DE JOGOS 
Os jogos disputam-se no dia 29 de Março no Parque Desportivo de Oliveira de Frades, segundo o 
calendário a entregar oportunamente (com um mínimo de 7 dias antes da data do torneio) a 
todas as equipas participantes. Este calendário define a hora dos jogos, e as categorias de idade 
correspondente.  
 
5. DURAÇÃO DOS JOGOS 
Todos os encontros da primeira fase serão disputados num único período de 20 minutos sem 
intervalo. 
Na segunda fase os jogos serão disputados em dois períodos de 15 minutos cada, com 5 minutos 
de intervalo. 
Em nenhuma das fases haverá lugar a período de descontos. 
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6. 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 acção ou comportamento. O jogador que receba 
um cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos poderá jogar no jogo seguinte. 
Compete à Comissão Organizadora do Torneio tomar a decisão da sanção a aplicar ao atleta 
depois de ouvida a descrição dos acontecimentos do arbitro do jogo. 
Se o comportamento de determinada equipa for considerado anti-desportivo pela Comissão 
Organizadora do Torneio durante um jogo ou durante a sua presença no recinto onde decorre o 
torneio poderá aquela equipa ser sancionada com: 

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

 
7. LISTA DOS JOGADORES 
Com um mínimo de 7 (sete) dias de antecedência, deverão enviar à organização a lista que 
indique o número de dorsal (será fixo durante todo o torneio), de todos os jogadores inscritos na 
respectiva equipa. 
Cada equipa pode inscrever no máximo 12 jogadores. 
 
8. CONTROLE DE IDADE 
O controle de idade de todos os participantes será efectuado aleatoriamente durante o torneio. 
Para esse controle, o delegado ou responsável da equipa deverá trazer o bilhete de identidade 
(ou cédula pessoal acompanhada de fotocopia de B.I. do encarregado de educação) original de 
cada jogador para cada jogo de modo a se poder identificar os atletas quando solicitado pela 
organização. Não poderá ser utilizado nenhum jogador que não apresente 1 destes documentos. 
 
9. NÚMERO DE JOGADORES E SUPLENTES 
O número de jogadores em campo por equipa, incluindo o Guarda-redes, é limitado a 7 (Sete). O 
número de substituições é ilimitado, sendo apenas necessário informar o Árbitro quando da 
substituição do Guarda-redes. Os jogadores substituídos podem reentrar em campo. Na ficha de 
jogo só poderão constar um máximo de 12 jogadores. 
 
10. RECLAMAÇÕES 
Os delegadas que queiram comprovar a legalidade da participação de qualquer jogador, 
poderão fazê-lo até ao final do jogo, dando conhecimento ao Delegado de mesa encarregado no 
campo. 
No momento de realizar a reclamação, o reclamante deverá fazer um depósito de 50€ por cada 
jogador, que será devolvido caso se venha a verificar razão ao reclamante. No caso em que o 
jogador reclamado certifique a sua legalidade mediante a apresentação de algum dos documentos 
originais solicitados, o oficial de campo dará a reclamação como finalizada. No caso do jogador 
reclamado não dispor dos documentos solicitados, ou não apareça nas listas, serão citados, 
reclamante e reclamado (junto ao responsável de equipa), meia hora (30 minutos) depois no 
gabinete de apoio da Organizadora do torneio a qual decidirá em conformidade com o 
Regulamento. 
Reclamações sobre erros de arbitragem não podem modificar o resultado do jogo. 
A decisão da Comissão Organizadora do Torneio de Páscoa GDOF-2013 é final e irrevogável. A 
interpretação dos factos e regras serão definitivas. 
 
11. PONTUALIDADE 
Todas as equipas deverão estar preparadas para entrar em campo para o seu jogo, 5 (cinco) 
minutos antes da hora de inicio do jogo. Se há mesma hora marcada para a realização do jogo a 
equipa não estiver presente o árbitro aguardará 5 (cinco) minutos pela chegada da equipa. Caso 
esta não compareça ser-lhe-á atribuída a derrota no jogo por 3-0, e suspensa a equipa infractora 
de todo o torneio. No entanto compete à comissão organizadora do Torneio decidir se o motivo 
pelo qual a equipa faltou ao jogo é ou não justificado. 
Em ambos os casos, à Comissão Organizadora reserva-se o direito de sanção em caso de afectar 
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equipas terceiras. 
 
 
 
 
 
12. ÁRBITROS 
Todos os árbitros designados para o torneio são da responsabilidade da organização assim como 
a sua nomeação para os respectivos jogos, não cabendo a qualquer equipa o direito de veto. 
 
13. EQUIPAMENTOS 
Os equipamentos devem ser uniformes no seu todo, camisola, calção e meia. 
Se o árbitro decidir que uma equipa deve mudar as suas camisolas devido a semelhança com as 
da equipa contrária, a equipa que apareça em primeiro lugar no calendário deverá mudar as suas 
camisolas. Caso não possua camisolas alternativas jogarão com as da organização ou coletes da 
mesma. 
Os jogadores devem manter o mesmo número de dorsal durante todo o torneio. 
É obrigatório o uso de caneleiras. 
É expressamente proibida a utilização de botas com pitons de alumínio. 
 
14. PROGRAMA DE JOGOS 
À Comissão Organizadora reserva-se o direito de mudar os grupos, o calendário, os campos de 
jogo e as horas dos jogos. Aos delegados das equipas afectadas será dado o aviso com devida 
antecedência. 
 
15. SEGUROS 
Cada jogador deverá ter o seu próprio seguro médico (quer seja seguro Social ou privado). A 
Organização do TORNEIO DE PÁSCOA GDOF-2013 não será responsável por nenhuma lesão, 
enfermidade, roubo ou acidente ocorrido durante o torneio. 
 
16. CAMPO DE FUTEBOL 
O campo de futebol a utilizar para o torneio será em relva artificial. Os balneários no Campo de 
jogos são partilhados por mais que uma equipa, pelo que deverão seguir as instruções do 
delegado da Organização que coordenará a sua utilização. 
 
17. TROFÉUS 
No dia 29 de Março, depois da realização do último jogo serão entregues os troféus, do 1º ao 
último Classificados, os troféus ao melhor jogador, melhor marcador e melhor guarda-redes.  
A decisão do melhor jogador e melhor guarda-redes, será tomada pela organização. O melhor 
marcador será achado no conjunto de todos jogos realizados incluindo fase de grupos e finais, ao 
jogador que obtiver o maior número de golos. 
Será entregue a todas as equipas troféu de presença pela sua participação no TORNEIO DE 
PÁSCOA GDOF-2013. 
 
18. GABINETE DE APOIO 
Funcionará um gabinete de apoio ao torneio que estará à completa disposição dos intervenientes, 
para ajudar em qualquer assunto que poderá surgir relativo ao torneio. 
 
19. COMPORTAMENTO 
Cada clube 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. 
 
20. IDENTIFICAÇÃO 
É obrigatório o uso do crachá de identificação pelos intervenientes no torneio (nomeadamente 
dirigentes, técnicos e atletas) caso ele venha a ser fornecido pela Organização durante o Torneio. 
 
21. INSCRIÇÃO 
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A inscrição das equipas é gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
22. DISPOSIÇÕES FINAIS 
As decisões tomadas pela Comissão Organizadora do Torneio sobre qualquer questão relacionada 
com a realização e desenvolvimento do Torneio serão decisões definitivas e irrevogáveis. 

 
23. OMISSÕES DO REGULAMENTO 
Compete exclusivamente à Comissão Organizadora do Torneio suprir todas as omissões que se 
venham a constatar no presente regulamento. 

 
 
A Comissão Organizadora  
Grupo Desportivo de Oliveira de Frades 
 

 


