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Organização 
 

 
 

IV MARATONA DE FUTSAL 
GRUPO DESPORTIVO OLIVEIRA DE FRADES 

 

 

1- Data: 

A IV Maratona de Futsal – Oliveira Frades, realizar-se-á nos dias 21 e 22 de Julho de 

2012. 

 

2- Inscrições: 

1- O número mínimo/máximo é de 16 (dezasseis) equipas na prova; 

2- O valor de inscrição por equipa será de €200,00 (Duzentos Euros); 

3- A inscrição terá que ser liquidada até ao acto do Sorteio; 

4- A data limite da confirmação para a inscrição é de 16 de Julho de 2012. 

 

3- Equipas: 

1 - As equipas serão formadas por 12 (doze) atletas, 2 (dois) delegados, 1 (um) treinador, 

1(um) massagista; 
 

2 - A lista dos elementos que constituem a equipa, será entregue na mesa, 15 (quinze) 

minutos antes do primeiro jogo a levar a efeito pela respectiva equipa, não podendo a 
mesma ser alterada de forma alguma durante a realização da Maratona (fechando as 

inscrições de jogadores); 
 

3 - Será obrigatório a apresentação do Bilhete de Identidade ou qualquer outro documento 

identificativo sempre que exista dúvida na utilização de algum atleta; 
 

4 - As equipas devem ter sempre em atenção o horário dos jogos definido no calendário, 

devendo estar sempre 20 minutos antes da hora marcada do jogo, independentemente 

dos atrasos que possam existir no decurso da prova. 

 

4 - Sorteio: 

O sorteio realizar-se-á no dia 18 de Julho de 2012 pelas 21:30 Horas na sede do GDOF. 
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5 - Atribuição de Prémios: 

1.º Classificado   1.º Prémio = € 1.250 + Troféu + Medalhas 

2.º Classificado   2.º Prémio =    € 500 + Troféu + Medalhas 

3.º Classificado   3.º Prémio =    € 250 + Troféu + Medalhas 

 

Melhor marcador   Troféu 

Melhor Guarde Redes   Troféu 

Equipa Fair-play   Troféu 

 

NOTA: Os valores dos prémios serão garantidos para o mínimo de 16 equipas. 

 

6 – Competição e Regulamento: 

O torneio rege-se pelas leis de jogo do Futsal da Federação Portuguesa de Futebol, 

com as seguintes alterações:  

 

1.ª FASE: 

As equipas participantes enquadram-se em séries de __ equipas cada, disputando 

entre si um campeonato, no qual será atribuído a pontuação de 3 pontos em caso de 

vitória, 1 ponto em caso de empate, 0 pontos em caso de derrota e, menos 3 pontos 

por falta de comparência Passarão à fase seguinte, respectivamente, o primeiro e 

segundo classificado de cada série e, se necessário também os dois melhores terceiros. 

Nesta fase, os jogos são constituídos por duas partes de vinte minutos corridos e com 5 

minutos de intervalo.  

 

2.ª FASE: 

A segunda fase da prova é constituída pelos, quartos de final e meias-finais 

respectivamente, na qual as equipas classificadas se eliminarão entre si segundo o 

calendário pré-estabelecido. No fim de cada jogo se persistir o empate, proceder-se-á à 

marcação de grandes penalidades. Cada equipa procederá à marcação de 5 grandes 

penalidades com os jogadores que estejam em campo no final do jogo, se após as 

marcações persistir o empate, lançará o outro jogador de cada equipa, o guarda-redes e os 

restantes elementos de cada equipa até um falhar. Os jogos, nesta fase, têm a duração de 

vinte minutos corridos com dez minutos de intervalo e os últimos dois minutos da segunda 

parte são cronometrados. 

 

3.ª FASE: 

A terceira fase da prova é constituída pela Final do Torneio, a qual será realizada 

pelas duas equipas vencedoras nas meias-finais. No final do jogo se persistir o empate, 

proceder-se-á a um prolongamento de jogo pelo período de 10 minutos, divididos em dois 

períodos de 5 minutos cada. No fim do prolongamento, se persistir o empate, proceder-se-

á à marcação de grandes penalidades. Cada equipa procederá à marcação de 3 grandes 

penalidades com os jogadores que estejam em campo no final do jogo, se após as 

marcações persisti: o empate, lançará o quarto jogador de cada equipa, o guarda-redes e 

os restantes elementos de cada equipa até uma falhar. 

Também aqui, os dois últimos minutos do jogo e do prolongamento, são 

cronometrados. 
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Regulamento Geral: 

01 - A organização do evento não se responsabiliza por qualquer lesão ou incidentes produzida 

no decorrer da prova pedindo, por tal facto, o maior espírito desportista a todas as equipas; 

02 - A lista dos elementos que constituem a equipa, será entregue na mesa, 15 (quinze) 

minutos antes do primeiro jogo a levar a efeito pela respectiva equipa, não podendo a 

mesma ser alterada de forma alguma durante a realização da Maratona; 

03 - As equipas deverão equipar-se no intervalo do jogo anterior ao seu, devendo estar 

devidamente prontas 5 minutos antes de começar o seu jogo; 

04 - Se após 5 minutos para além da hora marcada para o respectivo jogo, alguma equipa não 

se apresentar, sofrerá uma derrota de 3-0 por falta de comparência e, menos 3 pontos; 

05 - Os jogos serão dirigidos por árbitros federados ou pessoas afectas à organização; 

06 - As decisões das equipas de arbitragem são soberanas; 

07 - Na primeira fase, os jogos têm a duração de 40 minutos corridos, divididos em dois 

períodos de 20 minutos cada com um intervalo de 5 minutos; na segunda e terceira fase, 

os jogos têm a duração de 40 minutos corridos com intervalo de dez minutos. 

08 - O jogador que for admoestado por 2 cartões amarelos no mesmo jogo, será 

desclassificado com cartão vermelho, ficando suspenso na próxima partida. 

Se o jogador for admoestado com cartão vermelho directo será sujeito às seguintes 

sanções: 

- Será automaticamente desclassificado do jogo e punido, no mínimo, com um 

jogo de castigo ou mais de acordo com a decisão da equipa de arbitragem e da 

organização; 

- Será desclassificado da maratona, se por indicação da equipa de arbitragem e 

decisão da organização, for considerado que o jogador incorreu em agressão 

grave, ou outro tipo de atitudes consideradas injuriosas; 

09 - Substituições: 

9.1 - Jogador por Jogador: 

As substituições são livres, não havendo a necessidade de se interromper o jogo, no 

entanto as mesmas serão obrigatoriamente efectuadas na zona de substituições, em 

frente aos bancos (o mesmo se aplica aos guarda-redes); 

9.2 - Guarda-redes por Jogador: 

Quando as equipas decidirem substituir o guarda-redes por um jogador de campo, terão 

que a efectuar na zona de substituições, devendo o jogador que entra utilizar um colete 

ou camisola diferente dos restantes elementos da equipa; 

10 - No caso de algum atleta se lesionar no lado oposto ao do banco de suplentes, deverá o 

mesmo sair pela linha lateral, entrando o seu substituto pela zona de substituições. 

11 – Nenhuma equipa poderá iniciar a equipa sem o número mínimo de atletas permitido pela 

regra oficial de futsal, ou seja, três atletas. 

12 - Se existir necessidade, a organização tem autoridade para excluir equipas do torneio de 

maneira a preservar o bom nome do mesmo. 
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Regulamento de apuramento dos classificados da 1.ª FASE: 

Passarão à segunda fase do Torneio as equipas classificas no 1° e 2° lugares respectivamente 

de cada série, mais os dois melhores terceiros se for o caso; 

01 – Em caso de igualdade pontual entre as equipas da mesma série a decisão de 

classificação à fase seguinte será efectuada pelo maior número de pontos realizados nos 

jogos entre as equipas empatadas; 

02 - Em caso de igualdade pontual entre equipas da mesma série a decisão de classificação à 

fase seguinte será efectuada pela diferença entre os golos marcados e os golos sofridos 

no confronto directo entre as equipas; 

03 - Se mesmo assim persistir o empate a decisão de classificação à fase seguinte será 

efectuada pela diferença entre os golos marcados e os golos sofridos no total dos jogos 

efectuados; 

04 - Se mesmo assim persistir o empate a decisão de classificação à fase seguinte será 

efectuada pelo maior número de golos marcados no total dos jogos efectuados; 

05 - Se mesmo assim persistir o empate a decisão de classificação à fase seguinte será 

efectuada, pelo maior número de pontos realizados nos jogos entre eles; 

06 - Se mesmo assim persistir o empate a decisão de classificação à fase seguinte será 

efectuada, maior número de golos marcados nos jogos entre eles; 

07 - Se mesmo assim persistir o empate a decisão de classificação à fase seguinte será 

efectuada pela equipa mais disciplinada; 

08 - Se mesmo assim persistir o empate a decisão de classificação à fase seguinte será 

efectuada, equipa com média de idades mais baixa 

 

 

Oliveira de Fades, 01 de Junho de 2012 

 

A Organização: 

__________________________________ 

 

 

 

 

Nota:  

Todos os casos omissos serão resolvidos pela organização da cujas deliberações não cabe 

recurso. 

 


