Freguesia de Marmelete
- Junta de Freguesia -

TORNEIO DE FUTSAL – VERÃO DE 2009
REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO
1.

O Torneio tem início no dia 17 de Julho de 2009 e decorrerá de acordo com o
calendário definido.

2.

O Sorteio terá lugar no dia 10 de Julho de 2009, pelas 21 horas, na sede da Junta
de Freguesia de Marmelete.

3.

Cada equipa deverá entregar, até ao primeiro jogo, uma taça ou troféu que
funcionará com uma inscrição simbólica.

4.

O Torneio funcionará na modalidade de dois grupos, com uma só volta, em que no
final os primeiros de cada grupo disputam o 1.º lugar, os segundos disputam o 3.º
lugar e os terceiros disputam o 5.º lugar.

5.

A cada vitória serão atribuídos 3 pontos, um empate 1 ponto e uma derrota 0
pontos.

6.

No final, as equipas serão ordenadas, de forma decrescente, de acordo com o total
de pontos conquistados.

7.

Critérios de desempate:





Resultado entre as equipas (se estiverem duas empatadas)
Equipa com maior diferença entre o número de golos marcados e
sofridos
Equipa com maior número de golos marcados
Equipa com menor número de golos sofridos

8.

Cada equipa deverá inscrever um máximo de 10 jogadores até ao dia do sorteio,
ou, na impossibilidade desta data, no seu primeiro jogo.

9.

Não poderá haver alteração de jogadores inscritos após o primeiro jogo realizado.

10. Cada jogador terá de jogar com o mesmo número durante todo o torneio.
11. Cada equipa deverá apresentar-se com uma bola própria à prática da modalidade.
12. Após a hora marcada para o início do jogo, haverá uma tolerância de 15 minutos.
Findo este período, a equipa não presente será penalizada com uma derrota por
três a zero (3 – 0), contando este resultado para a média de golos marcados e
sofridos.

13. A admoestação de um cartão vermelho directo, ou por acumulação de amarelos,
implica, no mínimo, a suspensão do jogador em causa no jogo seguinte.

14. Um jogador ou equipa que infrinja em atitudes de prática violenta e antidesportiva graves, poderá ser excluído(a) do torneio e ser impedido(a) de
participar na prova no próximo ano.

15. A Organização não se responsabiliza por eventuais acidentes e/ou lesões
decorridas durante o Torneio.

16. Para acautelar as situações anteriormente referidas, a organização sugere que cada
equipa contrate um seguro para os seus jogadores.

17. Todas as regras de jogo serão da responsabilidade dos árbitros.
18. Haverá prémios para todas as equipas participantes, para o guarda-redes menos
batido, para o melhor marcador e para o melhor jogador, decisão esta da
responsabilidade da organização.

19. O Torneio termina no dia 25 de Julho, sendo seguido da entrega de prémios e de
um lanche convívio entre os participantes.

20. Qualquer situação omissa a este Regulamento será resolvida pela equipa de
arbitragem e/ou pela organização, não tendo as partes envolvidas direito a
qualquer recurso.

21. A ORGANIZAÇÃO APELA AO FAIR PLAY E DESPORTIVISMO DE TODOS
OS PARTICIPANTES.

Marmelete, 1 de Junho de 2009
A Organização,
__________________________________

