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ORGANIZAÇÃO  

O presente regulamento define as regras do “Torneio de Futebol 7”, a ser disputado em 

Alpiarça. A Organização do Torneio é da responsabilidade do Clube Desportivo Águias de 

Alpiarça. A cada equipa será fornecido o Regulamento do Torneio. Todos os casos omissos 

neste Regulamento são decididos pela Organização no momento da prova.  

 

REGRAS DE JOGO 

 Todos os jogos do Torneio serão disputados em conformidade com as Leis do Jogo 

promulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Associação de Futebol de 

Santarém.  

 

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS 

 Os jogos disputam-se no Complexo Desportivo dos Patudos (relvado sintético), em Alpiarça, 

nos dias 19, 20 e 21 de Junho de 2015. 

 

 SORTEIO 

 O Sorteio realiza-se no dia 16 de Junho de 2015, pelas 20:30 na sede do Clube Desportivo 

Águias de Alpiarça. 

 

PROGRAMA DE JOGOS 

 O calendário de jogos dependerá do número de equipas inscritas, sendo o mesmo 

apresentado aquando do Sorteio, ficando definido a data e horário de cada jogo. A 

Organização reserva-se ao direito de mudar o calendário e as horas dos jogos, sendo as 

equipas afectadas avisados com a devida antecedência. Caso alguma equipa pretenda trocar 

a data/horário do seu jogo, será necessário o acordo unânime da Organização e de cada uma 

das equipas envolvida. 

 

 

 



 INSCRIÇÃO  

O Torneio será limitado a 12 equipas (máximo) sendo que o número mínimo de equipas é de 

6. A inscrição para o Torneio tem o valor de 50 bolas e deve ser efectuada até ao dia 15 de 

Junho de 2015, inclusive. No acto da inscrição, cada equipa poderá inscrever: • Número 

ilimitado de jogadores; • Uma equipa será constituída no mínimo por 7 jogadores • A 

entrega da inscrição pode ser efectuada presencialmente junto da Secretaria do Clube 

Desportivo Águias de Alpiarça, através de e-mail (cdaguias.direccao@sapo.pt) ou através dos 

seguintes números: 243558429 / 916286758.. • Efectuar o pagamento de 50 bolas junto da 

Secretaria do Clube ou através de transferência bancária para o NIB: 

004554734004733691857, sendo que se a equipa optar por esta última hipótese, deverá 

enviar comprovativo de pagamento para o e-mail acima referido. Caso não estejam inscritas 

o número mínimo de equipas conforme referido acima, será efectuada a devolução do 

dinheiro das inscrições às equipas inscritas até ao dia 18 de Junho de 2015.  

 

 

PRÉMIOS E TROFÉUS  

No dia 21 de Junho de 2015, serão entregues os seguintes prémios: • Primeiro lugar: 125 

bolas; • Segundo lugar: 75 bolas; • Terceiro lugar: 50 bolas. • Serão ainda entregues os 

seguintes os troféus: • Troféu 1ºlugar,2ºlugar e 3ºlugar; Troféu Melhor marcador ; Troféu 

Melhor jogador (eleito por votação dos capitães de todas as equipas) . 

 

 

 

NÚMERO DE JOGADORES 

 O número de jogadores em campo por equipa, incluindo o guarda-redes, é limitado a sete, 

sendo que poderão estar presentes no banco os demais jogadores inscritos. 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.  

 

 

 



PONTUALIDADE  

Todas as equipas deverão estar preparadas para entrar em campo para o seu jogo, 5 

minutos antes da hora de início do jogo.  

 

DURAÇÃO 

 Todos os encontros serão disputados em dois períodos de 15 minutos, com 5 minutos de 

intervalo. Cabe ao Árbitro dar início e o final de cada partida, pelo que, caso o Árbitro 

designado para o jogo assim o entenda, poderá ser concedido um período de descontos. 

 

ÁRBITROS 

 Todos os árbitros designados para o Torneio são da responsabilidade da Organização assim 

como a sua nomeação para os respectivos jogos.  

 

COMPORTAMENTO 

 Cada Equipa deverá ser responsável pelo comportamento dos seus jogadores, 

acompanhantes e familiares, tanto dentro como fora do terreno de jogo.  

 

SEGUROS 

 Cada jogador deverá ter o seu próprio seguro médico (quer seja seguro social ou privado). A 

Organização não será responsável por nenhuma lesão, enfermidade, roubo ou acidente 

ocorrido durante o torneio. 

 

 FORMATO DO TORNEIO 
  
As equipas serão divididas em grupos consoante o número de equipas presente, serão 

apurados para a próxima fase os dois primeiros de cada grupo, os restantes jogaram com a 

equipa classificada na mesma posição de outro grupo. Após as meias-finais, os vencedores 

jogaram a final e os vencidos o jogo do terceiro e quarto lugar. 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, determina-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 Menor número de golos 

sofridos. 

 


