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XXXII TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO 

GRUPO DESPORTIVO OLIVEIRA DE FRADES 

REGULAMENTO 

1. O XXXII Torneio de Futebol de Salão inicia a 22/06/2013, no campo sintético de 

futebol de cinco, no Parque Desportivo de Oliveira de Frades. 
 

2. O sorteio dos jogos realiza-se às 21.30 Horas do dia 21/06/2012 na sede do 

GDOF (parque desportivo). 
 

3. Só será permitida a inscrição de oito jogadores, um treinador e um delegado de 

jogo, por equipa. Até terminar a fase de apuramento podem substituir 

qualquer jogador por outro, desde que este ainda não tenha efetuado nenhum 

jogo por qualquer equipa do Torneio. Os jogadores que forem inscritos no 

último jogo da primeira fase serão os únicos que poderão disputar a fase final, 

não podendo haver troca de jogadores depois de terminar a fase de 

apuramento.   
 

4. Em todos os jogos, os delegados das equipas terão que entregar na mesa do 

júri a relação de jogadores para o jogo, 15 minutos antes da hora marcada para 

o referido jogo. 
 

5. Considera-se falta de comparência a não presença em condições de jogar 

(mínimo 3 jogadores em campo) de qualquer equipa, decorrido que seja um 

período de 10 minutos. 

a) A falta de comparência é sempre punida com a derrota da equipa 

faltosa pela marca de 0 – 5. 

b) É considerada desclassificada qualquer equipa com duas faltas de 

comparência. 
 

6. Pontuação da competição: 

a) Vitória 3 pontos; 

b) Empate 1 ponto; 

c) Derrota 0 pontos; 

d) Falta de comparência -1 ponto. 

Em caso de igualdade pontual, fatores de desempate: 

1. Maior número de pontos realizados nos jogos entre eles; 

2. Maior número de golos marcados nos jogos entre eles; 

3. Melhor diferença de golos marcados e sofridos nos jogos entre eles; 

4. Maior número de golos marcados em todos os jogos; 

5. Melhor diferença de golos marcados e sofridos em todos os jogos; 

6. Equipa mais disciplinada; 
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7. Equipa com média de idades mais baixa. 

 

7. O árbitro será portador de dois cartões que mostrará de acordo com a 

gravidade da falta cometida. 

a) Cartão Amarelo – Advertência 

b) Cartão Vermelho – Expulsão 

c) No mesmo jogo a acumulação de dois cartões amarelos, origina a 

mostragem do cartão vermelho. 

d) Cartão vermelho direto - Suspensão mínima de um jogo. 
 

8. Os jogos de castigo a aplicar são da inteira responsabilidade da organização, 

baseado nas seguintes normas: 

a) Agredir ou tentar agredir um adversário – 1 a 5 jogos 

b) Agredir ou tentar agredir o árbitro ou elementos do júri – IRRADIAÇÃO 

c) Comportamento incorreto com o público – 1 a 3 jogos 

d) Outras situações de indisciplina serão analisadas e aplicados os castigos 

respetivos pela organização. 
 

9. O prémio de disciplina será atribuído à equipa que no final do torneio tiver 

menor pontuação a qual será determinada pela seguinte distribuição de 

pontos: 

a) Cartão amarelo – 1 ponto 

b) Cartão vermelho – 3 pontos 

c) O cartão vermelho por acumulação conta como dois cartões amarelos. 

     Em caso de igualdade ganha a equipa melhor classificada 
 

10. O Torneio de Futebol de Salão de Oliveira de Frades rege-se pelas Leis do Jogo 

anexas ao presente Regulamento e que fazem parte integrante do 

regulamento.  
 

11. Todos os atletas deverão possuir seguro desportivo ou outro tipo de seguro 

que garanta eventuais acidentes decorrentes da participação no Torneio, 

conforme o artigo 15º do Decreto-Lei nº 10/2009, de 12 de Janeiro. 
 

12. O Grupo Desportivo de Oliveira de Frades não se responsabiliza por qualquer 

acidente que possa ocorrer durante o Torneio.  
 

13. Compete à organização a resolução de qualquer situação omissa ao presente 

regulamento. 
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ANEXO 
 

LEIS DE JOGO DE FUTEBOL DE SALÃO 

DO 

GRUPO DESPORTIVO DE OLIVEIRA DE FRADES 

LEI 1 – Terreno de Jogo 

Dimensões  

O terreno de jogo retangular em piso sintético, com as dimensões 40 x 20 metros, 

dividido por uma linha divisória a meio campo, composto por duas linhas limites, 

sendo as mais curtas linhas de baliza, e as compridas linhas laterais. Em cada canto é 

traçado um quarto de círculo com um raio de 45 cm no interior da superfície de jogo. 

Área de baliza e de grande penalidade 

Em cada linha de baliza é traçado um meio circulo em direção às linhas laterais com 

um raio de 6 mts a partir da parte exterior do poste da baliza. A parte superior deste 

círculo é unida por uma linha de 3 mts de comprimento paralela à linha de baliza. 

Dentro de cada área é assinalada uma marca de grande penalidade a 6 mts do ponto 

central entre os postes da baliza e equidistantes destes. 

As balizas  

As balizas (medidas interiores) sendo a distância entre os dois postes é de 3 mts, e o 

bordo inferior da barra transversal situa-se a 2 mts do solo, sendo de material 

aprovado. 

LEI 2 – A Bola 

Características e dimensões 

A bola é esférica feita de couro ou de outro material aprovado, com uma 

circunferência de 62 cm no mínimo e de 66 cm no máximo, com uma pressão entre 0,6 

e 0,9 atmosferas ao nível do mar. 

Substituição de bola defeituosa 

Se a bola rebenta ou se deforma no decurso do jogo, este deverá ser interrompido e 

recomeçado com uma nova bola, por um lançamento de bola ao solo, no local em que 

se encontrava a bola que se deteriorou. 

LEI 3 – Número de Jogadores 

A partida será jogada por duas equipas, compreendendo cada uma o máximo de 5 

jogadores em campo, um dos quais será o guarda-redes. Podem ser utilizados 3 

substitutos que podem entrar no terreno de jogo em qualquer momento, junto á linha 

de meio campo. A substituição do guarda-redes é efetuada durante uma paragem de 

jogo e com autorização do Árbitro. Os jogadores substituídos podem continuar a 

participar no jogo na qualidade de substitutos. Uma equipa com menos de 3 jogadores 
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não pode iniciar ou prosseguir o jogo. No caso de expulsão, o jogador expulso não 

poderá regressar ao jogo nem ao banco de substitutos, a sua equipa só poderá ser 

completada após decorridos 2 minutos. Os jogadores expulsos não podem participar 

nos pontapés de marca de grande penalidade na situação para se achar um vencedor. 

LEI 4 – Equipamentos dos Jogadores 

O equipamento usado pelos jogadores não deve apresentar qualquer perigo para 

todos os intervenientes, isto aplica-se também a objetos pessoais de todo o género. 

O equipamento do jogador compreende camisola uniforme e numerada em toda a 

equipa, e o guarda-redes tem de usar equipamento de cores que o distingam dos 

outros jogadores e árbitros. 

É expressamente proibido a utilização de botas com pitons (chuteiras). Apenas se 

pode utilizar ténis normais, ou ténis com piso apropriado para sintéticos. 

LEI 5 – O Árbitro 

O jogo disputa-se sob o controlo de um Árbitro e que dispõe de toda a autoridade para 

velar pela aplicação das leis do jogo, sendo o seu poder discricionário. 

LEI 6 – Árbitro Assistente 

Poderá ser designado um Árbitro Assistente, que se movimentará no lado oposto ao 

do Árbitro principal, que terá as mesmas funções do árbitro e poder discricionário, mas 

havendo desacordo entre eles, prevalece a decisão do Árbitro principal. 

LEI 7 – Duração do jogo 

O jogo compõe-se de duas partes  de vinte minutos, separados por um intervalo que 

não deve exceder dez minutos, controlado por cronometrista ou árbitro. Em situação 

justificável a paragem de cronómetro só se efetuará apenas por indicação do árbitro. 

A duração de cada período poderá ser prolongado para permitir a marcação de um 

pontapé de grande penalidade. 

Nos jogos em haja necessidade de se encontrar um vencedor, após empate verificado 

em tempo regulamentar, será jogado em prolongamento mais duas partes de cinco 

minutos cada, sem recurso a intervalo. No caso em que for necessário recorrer á 

execução de pontapé de grande penalidade para decidir uma equipa vencedora de um 

encontro, aplicar-se-ão as seguintes disposições: 

- O árbitro escolhe a baliza em direção à qual serão executadas as grandes penalidades 

- Em seguida procede ao sorteio para determinar qual a equipa que executa o primeiro 

pontapé. 

- Cinco pontapés a partir da marca de grande penalidade serão alternadamente 

executados por um jogador diferente (cinco jogadores de cada equipa). Deverá cada 

capitão de equipa indicar os jogadores antes de executar o primeiro pontapé. 

- Se após cada equipa ter executado cinco pontapés, as duas obtiverem o mesmo 

número de golos, ou não marcarem nenhum, a execução continuará até ao momento 
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em que, com o mesmo número de pontapés, uma delas tenha obtido um golo a mais 

do que a outra equipa. 

LEI 8 – Pontapé de Saída e Recomeço de Jogo 

A escolha dos campos é determinada por sorteio e o consequentemente pontapé de 

saída. No pontapé de saída todos os jogadores devem encontrar-se no seu próprio 

meio campo, os jogadores da equipa que o não executa, devem estar a mais de 5 mts 

da bola antes do pontapé de saída ter sido executado. 

A bola entra em jogo logo que seja pontapeada para a frente, não podendo o 

executante jogar a bola uma segunda vez, sem que esta tenha sido tocada por um 

outro jogador. Podendo obter-se um golo diretamente do pontapé de saída. 

LEI 9 – Bola em Jogo e Bola Fora 

A bola está fora do jogo quando atravessar completamente a linha de baliza ou linha 

lateral, quer junto ao solo quer pelo ar. Bem como estará em jogo se ressaltar para o 

terreno de jogo após ter embatido no poste ou na barra transversal. Assim como 

estará em jogo se ressaltar para o terreno de jogo, após ter tocado no Árbitro quando 

este se encontre dentro do terreno de jogo. 

LEI 10 – Marcação de Golos 

Um golo é válido quando a bola transpõe completamente a linha de baliza entre os 

postes e a barra transversal, desde que nenhuma infração às leis do jogo tenha sido 

previamente cometida. Ressalva-se a situação a quando do apito do cronometrista se a 

bola já tiver sido rematada em ato contínuo e imediato, e a trajetória da bola se dirigir 

para a baliza e entrar, o golo será validado. 

LEI 11 – Fora de Jogo 

(A lei do fora de jogo excecionalmente não se aplica nesta situação especifica.) 

LEI 12 – Faltas e Comportamentos Antidesportivos 

Sanções Técnicas 

As faltas e comportamentos antidesportivos devem ser sancionados como se descreve: 

Pontapé-Livre Direto 

Um pontapé-livre direto será concedido à equipa adversária do jogador que no 

entender do Árbitro cometa, por negligência, imprudência ou força excessiva as 

seguintes faltas: 

- Dar ou tentar pontapear um adversário. 

- Passar ou tentar passar uma rasteira ao adversário. 

- Saltar sobre um adversário. 

- Carregar um adversário. 

- Agredir ou tentar agredir um adversário. 

- Empurrar um adversário. 
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- Entrar em “tackle” sobre adversário para se apoderar da bola tocando nele antes da 

bola. 

- Agarrar um adversário. 

- Cuspir sobre um adversário. 

- Tocar deliberadamente a bola com as mãos (exceto guarda-redes dentro da sua área 

de grande penalidade). 

Pontapé de Grande Penalidade 

Grande penalidade será concedida quando uma destas dez faltas seja cometida por um 

jogador dentro da sua própria área de grande penalidade, não obstante o local em que 

a bola se encontre nesse momento, desde que esteja em jogo. 

Pontapé-Livre indireto 

Um pontapé-livre indireto será concedido à equipa adversária do jogador que no 

entender do árbitro cometa uma das seguintes faltas: 

- Jogar de uma maneira perigosa. 

- Fazer obstrução à progressão dum adversário. 

- Impedir o guarda-redes de soltar a bola das mãos. 

Um pontapé-livre indireto será igualmente concedido à equipa adversária do guarda-

redes que, encontrando-se na sua própria área de grande penalidade, cometa as faltas 

seguintes: 

- Manter a bola em seu poder nas mãos mais de 4 segundos antes de a soltar. 

- Tocar a bola com as mãos vinda de um passe, feito com o pé, jogado 

deliberadamente por um colega de equipa. 

- Tocar a bola com as mãos vinda diretamente de lançamento de linha lateral efetuado 

por um colega de equipa 

- Perder tempo intencionalmente demorando mais que 4 segundos a repor a bola em 

jogo. 

Sanções Disciplinares 

Faltas passivas de Advertência 

Um jogador deve ser advertido (cartão amarelo) quando cometa uma das faltas 

seguintes: 

- Tornar-se culpado de comportamento antidesportivo 

- Manifestar desacordo das decisões do árbitro por palavras ou atos. 

- Infringir com persistência as leis do jogo. 

- Retardar o recomeço do jogo. 

- Não respeitar a distância exigida aquando da execução de pontapés-livres ou cantos. 

- Entrar ou reentrar indevidamente no terreno de jogo. 

- Abandonar deliberadamente o terreno de jogo. 

Faltas passivas de expulsão 

Um jogador deve ser expulso do terreno de jogo (cartão vermelho) quando cometa 

uma das seguintes faltas: 
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- Tornar-se culpado de conduta violenta, e ou ato de brutalidade. 

- Cuspir num adversário ou qualquer outra pessoa. 

- Impedir um adversário de marcar golo, ou anular uma ocasião clara de golo, tocando 

a bola deliberadamente com a mão (com as mãos não se aplica ao guarda-redes na sua 

própria área de grande penalidade). 

- Usar linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos ou grosseiros. 

- Receber uma segunda advertência no decurso do mesmo jogo. 

LEI 13 – Pontapés Livres 

Tipos de pontapés Livres 

Os pontapés-livres classificam-se em diretos e indiretos. Tanto para o direto como para 

o indireto, a bola deve estar imóvel no momento de a pontapear e o executante não 

deve tocar na bola uma segunda vez antes que esta tenha sido jogada por outro. 

Pontapé livre direto 

- Se a bola penetra diretamente na baliza adversária, o golo é válido. 

- Se a bola entra em jogo e penetra diretamente na baliza da equipa do executante, 

um pontapé de canto deve ser concedido á equipa adversária. 

Pontapé livre indireto 

O árbitro assinala um pontapé livre indireto levantando o braço por cima da cabeça, 

deverá mantê-lo até á execução do pontapé livre e até que a bola toque noutro 

jogador ou saia do terreno do jogo. 

O golo só pode ser válido se a bola penetrar na baliza depois de ter tocado num outro 

jogador. 

- Se a bola penetrar diretamente na baliza adversária, será concedido um pontapé de 

baliza a favor desta equipa. 

- Se a bola entrar em jogo e penetrar diretamente na baliza do executante, será 

concedido à equipa adversária um pontapé de canto. 

Infrações / sanções 

- Quando um jogador da equipa adversária não se encontra à distância obrigatória de 5 

mts a quando da execução de um pontapé-livre, o mesmo deve ser repetido. 

- Quando a bola não for posta diretamente em jogo pela equipa defensora, sendo o 

pontapé livre executado na sua própria área, o pontapé livre deve ser repetido. 

- Quando a bola entra em jogo e o executante toca a bola uma segunda vez (sem ser 

com as mãos) antes que esta tenha sido tocada por outro jogador, um pontapé livre 

indireto será concedido à equipa adversária que deve ser executado no local em que a 

falta foi cometida. 

Quando a bola entra em jogo e o executante toca deliberadamente a bola com as 

mãos antes que esta tenha sido tocada por outro jogador: 

- Um pontapé livre direto será concedido á equipa adversária que deve ser executado 

no local em que a falta foi cometida. 
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- Um pontapé livre de grande penalidade deve ser assinalado se a falta foi cometida 

dentro da área de grande penalidade do executante. 

- No pontapé livre executado pelo guarda-redes, quando a bola entra em jogo e o 

guarda-redes toca (sem ser com as mãos) a bola uma segunda vez antes que esta 

tenha sido tocada por outro jogador, um pontapé livre indireto será concedido á 

equipa adversária que deve ser executado no local em que a falta foi cometida. 

Quando a bola entra em jogo e o guarda-redes toca a bola deliberadamente com as 

mãos antes que esta tenha sido tocada por outro jogador: 

- Um pontapé livre direto será concedido à equipa adversária se a falta foi cometida 

fora da área de grande penalidade do guarda-redes. Este pontapé livre direto deve ser 

executado no local em que a falta foi cometida. 

- Um pontapé livre indireto será concedido à equipa adversária se a falta foi cometida 

na área de grande penalidade do guarda-redes. Este pontapé indireto deve ser 

executado na linha limite da área de grande penalidade, no local mais próximo do local 

onde ocorreu a infração. 

LEI 14 – Pontapé de Grande Penalidade 

O Pontapé de Grande Penalidade 

Um pontapé de grande penalidade deve ser assinalado contra a equipa que cometa, 

dentro da sua própria área de grande penalidade e no momento em que a bola esteja 

em jogo, uma das infrações punidas com pontapé livre direto. 

 

Posição da Bola e dos Jogadores 

- A bola é colocada sobre a marca do pontapé de grande penalidade. 

- O jogador executante deve estar claramente identificado. 

- O guarda-redes da equipa defensora deve colocar-se sobre a linha de baliza entre os 

postes, de frente ao executante, até ao momento em que a bola seja pontapeada. 

- Os restantes jogadores devem encontrar-se dentro dos limites do terreno de jogo; 

fora da área de grande penalidade; atrás da marca da grande penalidade, e pelo 

menos a 5 metros da referida marca. 

Execução 

O executante do pontapé de grande penalidade deve pontapear a bola em direção da 

baliza, é marcado a uma distância de 6 metros da linha de baliza, o executante não 

deve jogar a bola uma segunda vez antes que esta seja tocada por outro jogador, 

sendo que a bola entra em jogo logo que seja pontapeada e se movimente em direção 

á baliza adversária. 

Infrações / sanções 

Se o jogador executante da grande penalidade infringe a lei 14 de jogo, o árbitro deixa 

executar o pontapé e: 

- Se a bola entra na baliza, o pontapé de grande penalidade será repetido. 

- Se a bola não entra na baliza, o pontapé de grande penalidade não será repetido. 
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- Se o guarda-redes transgride a lei 14 do jogo, o árbitro deixa executar o pontapé, e se 

a bola entra o golo será validado, se a bola não entrar na baliza o pontapé de grande 

penalidade será repetido. 

- Se um colega do executante infringir a lei 14 de jogo, o árbitro deixa executar o 

pontapé de grande penalidade, se a bola entrar na baliza a grande penalidade será 

repetida, se a bola não entrar o pontapé de grande penalidade não será repetido. 

- Se um colega do guarda-redes infringir a lei 14 de jogo, o árbitro deixa executar o 

pontapé, e se a bola entrar na baliza o golo será válido, se não entrar a grande 

penalidade será repetida. 

- Se um ou vários jogadores de cada equipa infringirem a lei 14 de jogo, a execução da 

grande penalidade será repetida. 

- Se depois de efetuado o pontapé de grande penalidade, o executante toca a bola 

uma segunda vez (mas não com as mãos) antes que tenha sido tocada por outro 

jogador, um pontapé livre indireto será concedido á equipa adversária, mas se o 

executante tocar uma segunda vez na bola com as mãos, será concedido um pontapé 

livre direto á equipa adversária no local da infração. 

- Se a bola na sua trajetória entra em contacto com um corpo estranho ao jogo, o 

pontapé de grande penalidade será repetido. 

LEI 15 – Lançamento / Pontapé de Linha Lateral 

Lançamento de Linha 

O lançamento / pontapé de linha lateral é uma forma de recomeço de jogo, é 

concedido á equipa adversária do jogador que tocou a bola em último lugar, quando a 

bola tenha ultrapassado completamente a linha lateral, quer seja pelo solo ou pelo ar. 

- De um pontapé de linha lateral não pode ser marcado golo diretamente. 

Posição dos Jogadores 

- Os jogadores da equipa adversária devem estar na superfície de jogo, e a uma 

distância mínima de cinco metros do local da linha lateral onde o lançamento / 

pontapé de linha é executado. 

Procedimento 

No momento em que pontapeia a bola, o executante: 

- Deve ter um pé na linha lateral ou no solo fora do terreno de jogo; 

- Ao pontapear a bola, tem que estar imóvel, e colocada do ponto de onde saiu do 

terreno de jogo a uma distância não superior a 50 cm desse ponto; 

- Deve executar o pontapé de linha lateral dentro de 4 segundos a partir do momento 

em que reúna as condições para a sua execução. 

- A bola é considerada em jogo logo que entra no terreno de jogo. 

Infrações / Sanções 

Se quando um pontapé da linha lateral é executado, um adversário não respeitar a 

distância mínima em relação á bola: 
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- O lançamento de linha lateral é repetido pela mesma equipa e o jogador faltoso é 

advertido, a menos que possa ser aplicada a lei da vantagem ou seja cometida uma 

falta punida com um pontapé livre pela equipa adversária do executante. 

- Se um adversário indevidamente impedir o executante do pontapé de linha lateral, 

será advertido (cartão amarelo) por comportamento antidesportivo. 

- Por qualquer outra infração ao procedimento do pontapé / lançamento de linha 

lateral, o mesmo é repetido por um jogador da equipa adversária. 

- Se a bola entra em jogo e o executante joga a bola pela segunda vez (exceto com as 

mãos) antes que esta tenha sido tocada por outro jogador, um pontapé livre indireto 

será concedido á equipa adversária, no local onde ocorreu a infração, mas se o 

segundo toque for efetuado com as mãos será concedido á equipa adversária um 

pontapé livre direto no local da infração. Excetuando a infração do guarda-redes com 

as mãos, se ocorrer dentro da sua área de grande penalidade, será concedida á equipa 

adversária um pontapé livre indireto, devendo ser executado em cima da linha da área 

de grande penalidade no ponto mais próximo (Lei 13 – posição). 

 

LEI 16 – Pontapé / Lançamento de Baliza 

O pontapé / lançamento de baliza é uma forma de recomeço de jogo, que será 

concedido quando a bola tocada em último lugar por um jogador da equipa atacante, 

ultrapassar completamente a linha de baliza. 

- De um lançamento de baliza não pode ser marcado golo diretamente. 

Posição dos jogadores 

Os jogadores da equipa adversária devem estar no terreno de jogo e fora da área de 

grande penalidade da equipa que executa o lançamento de baliza até que a bola esteja 

em jogo. 

Execução 

A bola é lançada com a mão de um ponto qualquer de dentro da área de grande 

penalidade pelo guarda-redes da equipa defensora, dispondo de 4 segundos depois de 

estarem reunidas as condições para o efetuar. 

A bola está em jogo quando for lançada diretamente para fora da área pelo guarda-

redes da equipa defensora. 

Infrações / Sanções 

- Se a bola estiver em jogo e o guarda-redes tocar novamente na bola (exceto com as 

mãos) antes de esta ter tocado num adversário (exceto se tiver tocado acidentalmente 

noutro jogador da sua equipa); um pontapé livre indireto será concedido à equipa 

adversária, a ser executado no local onde a infração foi cometida. Mas se a mesma 

infração for cometida com as mãos, será concedido um pontapé livre direto no local da 

infração. 

- Se o lançamento de baliza não for executado dentro de quatro segundos, um 

pontapé livre indireto será concedido à equipa adversária, devendo ser marcado em 

cima da linha da área no ponto mais próximo do local onde a infração foi cometida. 
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- Se o lançamento de baliza for executado com jogadores da equipa adversária dentro 

da área, o lançamento é repetido se qualquer um dos jogadores adversários tocar na 

bola ou impedir o lançamento de baliza seja executado adequadamente. 

- Por qualquer outra infração no lançamento de baliza é repetido. Se a falta tiver sido 

cometida pela equipa executante a contagem dos 4 segundos não é reiniciada e 

continua quando o guarda-redes estiver pronto para repetir o lançamento de baliza. 

 

LEI 17 – Pontapé de Canto 

O pontapé de canto é uma forma de recomeçar o jogo, e é assinalado quando a bola é 

tocada em último lugar por um jogador da equipa defensora, e ultrapassar 

completamente a linha de baliza. Um golo pode ser marcado diretamente de um 

pontapé de canto, mas unicamente contra a equipa adversária. 

Execução 

- A bola é colocada dentro do arco de círculo de canto mais próximo. 

- Os jogadores da equipa adversária do executante devem colocar-se pelo menos a 5 

metros da bola até que ela esteja em jogo. 

- A bola entra em jogo logo que seja pontapeada e se mova. 

- O executante não pode jogar a bola, uma segunda vez antes que esta seja tocada por 

um outro jogador. 

 

Infrações / Sanções 

- Se a bola entra em jogo e o executante toca na bola (exceto com as mãos) uma 

segunda vez antes que esta tenha sido tocada por outro jogador, um pontapé livre 

indireto será concedido à equipa adversária que deve ser executado no local da 

infração, se tocar com as mãos um pontapé livre direto será concedido á equipa 

adversária no local da infração. 

- Por qualquer outra infração a esta lei, o pontapé de canto será repetido. 

 

 

 

 

 

 

 
Nota informativa: 

O processamento destas Leis de jogo para o Torneio de Futebol de Salão do Grupo Desportivo de Oliveira de Frades foram 

elaborados com base nas Leis de Jogo universais do Futebol de 11 e Futsal, e têm aplicação oficiosa e serve apenas para o referido 

Torneio.  


