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Normas Regulamentares

1- ORGANIZAÇÃO
O Centro de Formação da Associação de Escolas do Alto Tâmega e Barroso (CFAEATB),
aprovou em Comissão Pedagógica de 07 de março de 2014 a realização do "Torneio de
Futsal CFAEATB 2014", com a participação dos Agrupamentos de escola associados.

2- OBJETIVOS
O desporto na sua componente mais genuína foi, desde sempre, uma atividade que
contribuiu para o desenvolvimento das sociedades, socializando e sendo utilizado por
uns como uma forma lúdica de bem-estar e saúde e por outros como profissão.
Com a organização deste torneio pretende o Centro de Formação da Associação de
Escolas do Alto Tâmega e Barroso (CFAEATB), entre outros, perseguir os seguintes
objetivos:
- Promover a actividade física e desportiva;
- Proporcionar o convívio salutar entre os educadores e professores dos Agrupamentos
associados ao CFAEATB;
- Contribuir para o bem-estar físico e psicológico dos docentes e, desta forma,
conseguir melhorar as performances da atividade docente.

3- PARTICIPANTES
Cada Agrupamento pode participar com uma equipa, podendo inscrever um mínimo
de 8 e máximo de 15 elementos, sem discriminação de género, através do
preenchimento de uma ficha própria.

4- REGRAS E REGULAMENTOS
Durante o torneio serão aplicadas as “Leis de Jogo de Futsal” oficialmente aprovadas
pela FIFA e o Regulamento de Provas Oficiais de Futsal da FPF (de acordo com a
especificidade deste torneio). As alterações pontuais serão especificadas nestas
Normas Regulamentares.

5- ARBITRAGEM
Todos os jogos serão dirigidos por árbitros pertencentes aos Agrupamentos
envolvidos.
As decisões da Equipa de Arbitragem serão soberanas.

6- SECRETARIADO/MESA DE JOGO
A mesa de jogo será constituída por dois elementos (um representante de cada
equipa), que terão como função o preenchimento do boletim de jogo,
apresentação/verificação da identificação dos jogadores e colaboração com os
árbitros, quando solicitados para tal.

7- FICHA DE INSCRIÇÃO
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A lista dos elementos participantes terá de ser entregue à organização até ao dia 02 de
maio de 2014, devidamente preenchida e confirmada pelo Diretor(a) do Agrupamento.
Esta será definitiva, não podendo ser alterada durante o torneio.
Deverão ser indicados 2 elementos como árbitros e 2 elementos como secretários.

8- DURAÇÃO DO JOGO
Os jogos terão a duração de 40 minutos (tempo corrido), divididos em 2 períodos de
20 minutos cada, com um intervalo de 10 minutos.
O controlo do tempo de jogo será da inteira responsabilidade dos árbitros.

9- FALTA DE COMPARÊNCIA
Se após 15 minutos para além da hora marcada para o jogo, alguma equipa não se
apresentar, sofrerá uma derrota de 3-0 por falta de comparência.

10- DISCIPLINA
As questões de âmbito disciplinar serão analisadas e decididas pela Organização
(CFAEATB), de acordo com os factos ocorridos, do relatório da equipa de arbitragem e
do disposto no ponto 4 das Normas Regulamentares deste Torneio.

Sanções disciplinares

10.1- Acumulação de 2 advertências – Expulsão (Cartão vermelho) – O jogador é
excluído do jogo e do banco dos suplentes, podendo disputar o jogo seguinte.

10.2- Expulsão (Cartão vermelho direto).

10.2.1- Por razões técnicas – É excluído do jogo e do banco dos suplentes, podendo
disputar o jogo seguinte.

10.2.2- Por razões disciplinares – É excluído do jogo e do banco dos suplentes, não
podendo disputar o jogo(s) seguinte(s); após analise do relatório da equipa de
arbitragem, poderá ser excluído do torneio.

10- RECLAMAÇÕES

A reclamação relativa a um jogo terá de ser entregue no CFAEATB, no prazo de 2 dias
úteis (48h), após o mesmo. A reclamação será dirigida à Organização (CFAEATB) e terá
de ser devidamente fundamentada, com todos os dados necessários para averiguação
da mesma.
O resultado da reclamação será comunicado aos interessados no prazo de 2 dias (48h)
após a entrega da mesma, desde que estejam reunidos todos os elementos
necessários para análise da mesma.
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11- MATERIAL PARA OS JOGOS

11.1- Equipamento de jogo

As equipas deverão apresentar-se com equipamento identificativo em que, pelo
menos, as camisolas de jogo sejam iguais (exceto a do guarda-redes que terá de ser
diferente destas) e com numeração nas costas. O restante equipamento será
constituído por calções, meias, caneleiras e calçado desportivo (sapatilhas com sola de
borracha ou outro material similar).

11.2- Bolas

Antes do início do jogo, a equipa visitada terá de apresentar uma bola de Futsal
(tamanho 4) ao árbitro, aconselhando-se que tenha outra de reserva.

11.3- Instalações Desportivas

Os jogos realizam-se em recintos desportivos escolares e a sua organização será da
responsabilidade da equipa visitada - balizas com rede, 1 mesa, 2 cadeiras, marcador
eletrónico ou manual, material de primeiros socorros.

12- O torneio realiza-se no formato de uma única série e disputado na modalidade de
campeonato (todas contra todas, visitado e visitante), .

13- SORTEIO
O sorteio dos jogos realiza-se no dia 5 de maio, às 18h30, no gabinete do CFAEATB,
Escola Secundária Dr. Júlio Martins, com a presença dos responsáveis das equipas
inscritas. O torneio iniciar-se-á durante o mês de maio.

14 - CLASSIFICAÇÕES E PRÉMIOS
A classificação final decorrerá dos resultados obtidos, sendo atribuído 3 pontos em
caso de vitória, 2 pontos por empate, 1 ponto por derrota e 0 pontos por falta de
comparência.
Serão entregues, em local e hora a definir, os seguintes prémios:
- Troféus 1º, 2º e 3º classificados
- Medalhas para a equipa vencedora
- Equipa fair play
- Troféu melhor marcador
- Troféu melhor defesa (equipa com menos golos sofridos)

15- APTIDÃO FÍSICA DOS JOGADORES

Os participantes devem reunir condições de saúde necessárias à prática desportiva
pelo que a aptidão física dos mesmos será da sua inteira responsabilidade.
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A organização não assume qualquer responsabilidade por danos físicos durante a
viagem ou no decorrer dos jogos, para além das contempladas pelo vínculo ao
Ministério da Educação e Ciência.

Apelamos ao maior desportivismo e espírito de “fair play” de todos os participantes
nesta 1ª edição do torneio.

Chaves, 08 de abril de 2014

O Diretor do Centro de Formação
Altino Alves Pereira Rio


