
                      
             

 
 
 
 
- A aplicação deste regulamento e todos os pontos nele referido 
carece do conhecimento dos jogadores e equipas técnicas. 

- No ato de inscrição de cada equipa, será fornecido um exemplar 
deste Regulamento, pressupondo que todos os participantes 
conhecem as Regras de Jogo regulamentadas pela F.P.F., não 
podendo em qualquer caso ser interpretado de outra maneira e 
submetendo-se assim às consequências que daí advêm. 

- Ao entregarem as fichas de inscrição, cada equipa aceita este 
Regulamento e as Regras do Jogo da F.P.F. 

Art. 1º - Inscrições: 
 
1.1 - Limita-se as Inscrições a 24 equipas. 
1.2 - Prazo para inscrição das equipas; 
               Limite – 21 de Maio 2018  às 12,30 h. 
1.3 – A ficha de inscrição das equipas será numerada por  
ordem de entrada. 
 
1.4 - Valor da Inscrição   

 - Coletividades do Concelho - 115,00€  
- Coletividades exteriores ao Concelho - 165,00€ 
- Empresas -175,00€   
 
- No ato da inscrição, cada equipa efetua o respetivo pagamento, 
sem o qual não é considerada inscrita. 
 

- No caso de desistência de equipas inscritas, a organização não 
restitui valores pagos pela inscrição. 
 
1.5 -Cada equipa poderá inscrever o máximo de 14 jogadores, 1 
delegado, 1 treinador e 1 médico/massagista. Os elementos da 
equipa não podem ocupar cargos alternativos, nem podem 
pertencer a mais que uma equipa excepto médicos ou massagistas 
devidamente credenciados. 
 
1.6 -A Organização não se responsabiliza por qualquer acidente 
ou  lesão ocorrido durante o Torneio, sendo obrigatório no acto 
da inscrição entregar : 
 - Fotocópia do Seguro desportivo da equipa ou 
apresentação de um termo de responsabilidade assinado pelo 
responsável. 
 - Termo de responsabilidade e autorização, que deve ser 
assinado pelo encarregado de educação de algum atleta, menor de 
18 anos. 
 - Os respectivos impressos são fornecidos pela 
organização. 
 
1.7 – Prioridades: -Por ordem de Inscrição. 
 
1.8 - Cada Coletividade só pode inscrever uma equipa como sua 
representante, não sendo permitido que ao nome da colectividade 
seja acrescentado qualquer denominação comercial. 
 
1.9 - Se as equipas intervenientes no mesmo jogo vestirem 
equipamentos iguais ou parecidos, que no entender da equipa de 
arbitragem e treinadores haja necessidade de substituição das 
camisolas ou uso de coletes de jogo, quem tem de o fazer é a 
equipa que no calendário de jogos esteja posicionada no lugar de 
visitada (que joga em casa). 
 



 
1.10 -1ª Fase de Inscrição: 
 

- Na eventualidade de alguma equipa não ter inscrito 14 
jogadores até data limite, poderá faze-lo até ao dia 23 Maio 
(sorteio), mas os mesmos só podem jogar na 2ª jornada. 

 
1.11 - 2ª Fase de Inscrição de jogadores e treinadores: 
                 Dia seguinte ao último jogo 1ª fase. 

1.12 – 2ª Fase de Inscrição – Possibilidade de nova Inscrição de 
treinador e atletas, para as equipas que não inscreveram na 1ª 
fase 14 jogadores ou substituição de algum já inscrito, até ao 
limite de 14 jogadores; 25,00€ (vinte e cinco euros), cada nova 
inscrição individual. 
 
1.13 - Não poderão ser substituídos na 2ª fase atletas, delegados 
ou treinadores, que estejam a cumprir castigos. Os atletas que na 
2ª fase sejam inscritos noutra equipa os cartões acumulam ou seja 
“não limpam”. 
 
1.14 - Com a ficha de inscrição deverão ser entregues fotocópias 
dos bilhetes de Identidade a cores ou cartão de cidadão e uma 
foto, de todos os elementos que integram a equipa, (exceto dos 
que já tenham cartão completo dos torneios/campeonatos 
anteriores), sem que a inscrição não será considerada válida. 
 
1.15 - À Organização reserva-se o direito de confirmar a 
veracidade dos elementos inscritos na ficha de inscrição. 
 
1.16 - A identificação dos jogadores, delegados, treinador e 
massagista, quando se apresentam aos jogos, far-se-á através de 
um cartão emitido pela Organização. 
 

1.17 - Cada jogador deve jogar sempre com o mesmo número de 
camisola, caso não aconteça o delegado da equipa comunica à 
mesa de jogo a sua alteração. 
 
1.18 – Os jogadores têm de usar equipamento adequado conforme 
as Regras gerais do Futsal, sendo obrigatório o uso de 
caneleiras.(conforme nº 4 das Regras do Futsal)  Para os 
treinadores, delegados e massagistas obrigatório o uso de 
sapatilhas. Os jogadores suplentes permanecem sentados nos 
respectivos bancos e só se levantam por ordem do treinador para 
aquecimento, momentos antes de entrar em jogo. 
 
Art. 2º - Delegado e Capitão da equipa: 
 
 - Durante a realização do Torneio as equipas são representadas 
pelo delegado e/ou pelo capitão da equipa, os quais serão 
responsáveis pelos actos e comportamentos dos seus colegas. 
 
1.1 - Obrigações específicas do delegado da Equipa: 

a) Identificar-se ao júri e ao delegado da equipa 
adversária e contribuir para que o jogo decorra nas melhores 
condições. 

b) Permanecer junto dos jogadores. 
c) Entregar à mesa do Júri, 15 minutos antes da hora 

marcada para o início do jogo, a respectiva ficha de inscrição da 
equipa devidamente preenchida. 

d) Apresentar os protestos que entendam justificados.  
e) Informar a mesa do pedido de desconto de tempo 

(1minuto) a que têm direito. 
(O desconto de tempo é concedido à equipa que o solicitar em 1º 
lugar e só depois à outra equipa quando posteriormente o 
entender). 
 
 



 
 
f) Impedir que jogadores, treinadores e médico/massagista 

exerçam outras funções para as quais não estão mandatados. 
g) Elucidar os jogadores e equipa técnica como se processa 

a cronometragem (artº 9º). 
h) O Delegado NÃO substitui o treinador da equipa. 
 

1.2. - Competência do capitão e treinador da equipa: 

- Conforme Regras da Federação Portuguesa de Futebol – 
Regras de jogo (futsal). 
 
Art. 3º - Disciplina: 

1. - Aplica-se segundo as Regras da Associação de Futebol e 
para complemento e clarificação das mesmas, quando 
houver situações de deliberação imediata, à Organização 
cumpre aplicar o seguinte critério: 

 
1.1  – Todos os elementos constituintes das equipas 
participantes no Torneio que, no seu decurso, cometam faltas 
graves, ou procedimentos incorrectos, serão sancionados pela 
Comissão Organizadora, de acordo com os seguintes critérios: 
 

a)– Atitudes incorretas de ética desportiva:     
     - Irradiação do Torneio. 
 
b) – Cartão Vermelho directo (jogadores) e expulsão ou 
advertência aos elementos da equipa técnica (treinador, 
delegado ou massagista) – Mínimo 2 (dois) jogos que poderá 
ser alargado consoante a gravidade da situação, (Irradiação 
do(s) torneio(s) ou suspensão temporária) . 

 
 

c) – Cartão vermelho por acumulação (dois cartões 
amarelos mesmo jogo) --1 (um) jogo suspensão. 

 
d) - 3 (três) cartões amarelos acumulados em jogos 

diferentes – 1 (um) jogo de suspensão. 
 

e) - Quando um jogador tem 2 cartões amarelos    
acumulados em jogos diferentes e é castigado por 1              
amarelo noutra partida, seguido de cartão vermelho, é punido 
pelo vermelho, não contando o amarelo para acumulação. 

 
    f)  - Os castigos por cumprir, transitam sempre para os 
torneios seguintes. 

 
    g) - Se por qualquer atitude incorreta de ética desportiva, o 
árbitro interromper e terminar o jogo por falta de condições 
para continuar, a equipa que provocou a interrupção será 
penalizada com uma derrota de  3-0  e uma desclassificação 
de 3 pontos, o(s) elemento(s) da equipa que provocou(aram) a 
interrupção será(ão) irradiado(s) por tempo indeterminado.  
 
 h) – Todos os elementos das equipas (atletas, treinadores, 
delegados e médicos/massagistas) que estejam a cumprir 
castigos, ficam proibidos de entrar na zona dos balneários. 
 
 
2. - O Sport Clube Escolar Bombarralense, apresentará 

queixa às entidades competentes, sobre qualquer situação 
que transcenda o foro disciplinar. 

 
 
 
 
 



 
Art. 4º - Protestos: 

4.1- Qualquer protesto a apresentar em relação a factos ocorridos 
no decurso do Torneio deverá ser apresentado por escrito á 
organização pelo delegado da equipa no prazo de 24 horas, 
referindo o(s) artigo(s) do regulamento ao abrigo do qual o mesmo 
é fundamentado. 
Apenas podem apresentar protestos com fundamento em erros 
técnicos e nunca com base em julgamento de faltas. 
 
4.2- No ato de formalização do protesto deverá ser paga a 
quantia de 100,00€, reembolsável apenas no caso de ser dado 
provimento ao mesmo. 
 
4.3- A decisão da Comissão Organizadora será definitiva e  dado 
conhecimento aos interessados no prazo máximo de 2 (dois) dias. 
 
Art. 5º - Falta de Comparência e Abandono do Jogo. 
 
5.1- Se decorridos 10 (dez) minutos após a hora marcada para o 
início do jogo, não comparecerem 3 (três) jogadores da equipa em 
campo esta é irradiada da competição com a classificação geral de 
0 (zero) pontos e todos os jogos já disputados são anulados, às 
equipas adversárias em situação de perdedoras é-lhes adicionado 
3 pontos e 3 golos marcados. 
Se apresentar justificação por escrito, e a mesma for aceite pela 
Organização, é averbada falta de comparência com a consequente 
derrota por 3-0, à classificação da equipa que compareceu é 
adicionado 3 pontos e 3 golos marcados.  
Se as duas equipais não comparecerem ao jogo, ambas serão 
irradiadas.  
 

Cada equipa só pode apresentar 1 (uma) justificação para a falta 
de comparência. 
Nota: A equipa que tenha falta de comparência na 1ª fase do 
Torneio e que esteja em 4º lugar após o jogo da última jornada, só 
é classificada para a 2ª fase se não estiver em situação de empate 
de pontos com a 5ª classificada do mesmo grupo, caso se verifique 
o empate é substituída por esta. 
5.2- A equipa que abandonar o terreno de jogo antes do seu 
término é irradiada desta competição com a classificação geral de 
0 pontos. 
5.3 – A equipa que pretenda trocar de horário/dia, apresenta á 
Organização o pedido por escrito com 48 horas de antecedência 
do jogo, mencionando o motivo e documento comprovativo do 
acordo com a equipa adversária, será dado provimento à 
pretensão se a Organização assim o entender. A troca só se aplica 
na 1ª fase do Torneio. 
5.4 – À Organização reserva se o direito de alterar a data dos 
jogos por força maior, dando atempadamente conhecimento às 
equipas intervenientes. 
 
Art. 6º - Método de disputa do Torneio:  

O Torneio será disputado em 2 (duas) fases. 
- A 1ª Fase decorrerá em sistema de «poule», na qual serão 

apuradas as 04 equipas melhor classificadas em cada grupo que 
transitarão para a 2ª Fase, a qual será disputada por 

eliminatórias a uma mão, até ao apuramento da equipa 
vencedora e da classificação geral final. 

 
NOTA: Artº 6º - Método de disputa do Torneio: - Poderá vir a 
ser alterado em função do número de equipas participantes. 
 
 
 



 
1.1 – 1ª Fase do Torneio:  Sistema de “Poule” 

a) As equipas inscritas serão agrupadas por sorteio; 
     ex:   - X  Equipas, Y Grupos de W Equipas. 

b) Em cada um dos grupos jogarão todas entre si, a uma só volta. 
 
c) As 4 (quatro) equipas melhores classificadas em cada grupo, 
serão apuradas para a 2ª fase.  
 
d) A classificação de cada grupo é estabelecida por ordem 
decrescente dos pontos obtidos, classificando-se em primeiro lugar 
a equipa com maior número de pontos:   
 
    vitória – 3 pontos; empate – 1 ponto; derrota – 0 pontos. 
 
e) Em caso de igualdade pontual entre duas equipas, deve ter-se 
em conta o seguinte critério: 
1 º - Resultado entre as equipas 
2º - Diferença entre os golos marcados e sofridos. 
3º - Maior número de golos marcados 
4º - Menor número de golos sofridos 
5º - Melhor classificação disciplinar. 
 
1.2 - 2ª Fase do Torneio – Eliminatórias 

  a) As 8 equipas apuradas, disputarão os quarto de 
       final. 
  b) As 4 equipas vencedoras dos quartos-de-final  
      disputarão as meias-finais. 
  c) As 2 equipas vencidas nas meias-finais disputarão o  
       3º e 4º lugar. 
  d)  As 2 equipas vencedoras nas meias-finais disputarão o  
       1º e 2º lugar. 

 

1.3 - Classificação Final 

  a) A classificação final das equipas eliminadas na 1ª fase do 
Torneio será definida em função do número de pontos obtidos  
pelas mesmas na 1ª fase. 
 - Em caso de empate de pontos segue-se o seguinte critério: 
 
1º - Diferença entre os golos marcados e sofridos. 
2º - Maior número de golos marcados 
3º - Menor número de golos sofridos 
4º - Melhor classificação disciplinar. 
 
 b) A classificação das equipas vencidas nos 1/4 final  
      será definida em função das classificações obtidas 
      pelas equipas que as eliminaram. 
 

Método do Sorteio 

 Simples sem condicionalismos. 
 
Artº. 7º - Sorteio e Calendário das provas: 

        1º - O sorteio realiza-se a 23 de Maio/18 às 21,30h. no 
Pavilhão Desportivo Municipal. 
        2º - O calendário de jogos será divulgado em tempo oportuno 
e pelos meios considerados mais adequados.  
       3º - No acto do sorteio, as equipas participantes deverão 
fazer-se representar por um dos seus elementos. 
      4º Durante o sorteio, os representantes das equipas deverão 
pedir esclarecimento, sobre qualquer questão que possa surgir no 
Regulamento, calendário de jogos ou nas Regras do Futsal, 
ficando estas esclarecidas e não devendo ser transportadas para o 
decorrer do torneio. 
 
 



      5º - O Torneio disputar-se-á ao longo da semana assim como 
fins-de-semana/feriados, em horários a divulgar. Ao fim de 
semana ou feriados poderá realizar-se uma jornada suplementar, 
se a Organização entender conveniente. 
 
Art. 8º - Prémios: 
 
- Serão atribuídos às equipas participantes, em função da 
classificação obtida em termos colectivos e das menções honrosas 
atribuídas pela Organização a título individual. 
 
1.1 - Lista dos prémios  

 1.1.1 Colectivos: 

� 1º Classificado: - 300,00 €. e troféu 
� 2º Classificado: - 150,00 €. e troféu 
� 3º Classificado: -  75,00 €. e troféu 
� 4º Classificado: -   50,00 €. e troféu 
� 5º ao ultimo Classificado: - Troféu. 

 
  - Disciplina:  

     - Referente a todo o torneio - Troféu 

   - Para apurar a equipa mais disciplinada serão atribuídos os  
      seguintes pontos: 
 

� Cartão amarelo; -1 Ponto. 
� Cartão amarelo + cartão amarelo = Vermelho; -5 Pontos. 
� Cartão vermelho direto; -10 Pontos. 
� Expulsão elementos da equipa técnica; -10 Pontos.  

 
 
 

 
  - Em caso de empate é entregue à equipa mais bem classificada. 
      
1.1.2. - Individuais: Troféus 

 - Melhor Marcador  

 – Maior número de golos marcados conforme o seguinte cálculo: 
� - Número de jogos realizados pela equipa a dividir pelo 

número de golos (MM=NJE:NG). 
   - Em caso de empate segue-se o seguinte critério: 
      1º – O jogador mais disciplinado. 
      2º – Maior número de golos marcados na 2ª fase do  
             Torneio. 
 
- Melhor Guarda-Redes 

 (eleito por votação das equipas participantes no Torneio.) 
 
- Melhor Jogador: 

(eleito por votação das equipas participantes no Torneio.) 
  
 - Melhor Delegado 
 
       - Prémio a atribuir pela Comissão Organizador e  
         Anotadores-Cronometristas. 
 
- À Organização reserva-se o direito de atribuir mais alguns 
prémios ou alterar o valor monetário se considerados 
convenientes. 
 
 

 



Art. 9º - Cronometragem: 

- Independentemente do cronómetro assinalar o fim do jogo, este 
só acaba quando o Árbitro der sinal de terminar o jogo. 
 
 - O Cronómetro pára: 

� Quando a bola sair fora das tabelas sem voltar ao campo 
de jogos. 

� Quando ocorrer uma situação de golo. 
� No último minuto de cada tempo de jogo normal (nos 

prolongamentos NÃO pára). 
� Sempre que o árbitro assim o entender. 
� NÃO PÁRA após cada marcação e no último minuto, se 

a diferença dos golos marcados em cada jogo for superior 
ou igual a 10 (dez). 
 

Art.10º - Normas Gerais: 

 1º. A Organização responsabiliza-se pela elaboração e 
afixação das grelhas classificativas e dos resultados dos jogos à 
medida que se vão disputando. 
 
 2º. As equipas serão responsabilizadas pelos prejuízos 
causados deliberadamente pelos seus elementos, nos 
equipamentos e/ou balneários do Pavilhão Desportivo 
Municipal, pela Não aceitação do “Regulamento de Cedência e 
de Utilização do Pavilhão” e/ou por qualquer conduta imprópria 
proferida aos elementos da Organização e Funcionários em 
serviço no Pavilhão Municipal. 
 

 

 

Casos Omissos:: 

 1º- Todas as situações não previstas expressamente no 
Regulamento, serão apreciadas e resolvidas pelos Árbitros e/ou  
Mesa de Júri, sempre que ocorram no decorrer dos jogos, ou pela 
Comissão organizadora em todos os outros casos relacionados 
com disputa do Torneio. 
 
 À Comissão Organizadora reserva-se o direito de não 
aceitar a inscrição de atletas que porventura já tivessem dado 
provas, anteriores, de conduta conflituosa que possa por em 
causa o bom desenrolar do Torneio Concelhio de Futsal. 
 
 2º - As equipas participantes são obrigadas a cumprir 
integralmente todos os pontos do Regulamento e as Regras do 
Futsal, as que no seu entender não se encontrem em condições 
para o fazer, poderão cancelar a sua inscrição até ao dia 24 de 
Maio/16, imediatamente a seguir ao sorteio . O valor pago 
reverte a favor da Organização. 
 
 3º - Todas as Regras Omissas são regulamentadas pelas 
Regras da F.P.F. 
 
Nota: 
 
A Câmara Municipal de Bombarral e o Sport Clube Escolar 
Bombarralense, desejam a todos os participantes deste Torneio 
Concelhio de Futsal, um ótimo convívio desportivo, saudável e 
generalizado, onde a amizade ultrapasse os ideais dos resultados 
obtidos e fortaleça o espírito do desporto amador no Concelho. 
Ao público em geral agradecem o apoio, alegria e otimismo que 
possam transmitir diariamente às equipas e à organização. 
 
      A Organização 
 



             Torneios Concelhios – Apoio e Organização 

 I -       Torneio Futebol Salão - 14 Junho a 12 Julho 1997 - 24 equipas 

           Câmara Municipal/Desporto e Comissão de apoio 
II -      Torneio Futebol Salão - 24 Maio a 11 Julho 1998 - 28 equipas 
           Câmara Municipal/Desporto e Comissão de apoio 
III -    Torneio Futebol Salão - 29 Maio a 17 Julho 1999 - 24 equipas 
           Câmara Municipal/Desporto – Fórum das Coletividades 
IV -    Torneio Futebol Salão - 21 Maio - 8 Julho 2000 - 24 equipas 
           Câmara Municipal/desporto – Fórum das Coletividades 
V -      Torneio Futsal - 14 Maio a 23 Junho 2001 - 24 equipas 
          Câmara M./Desporto - SCE Bombarralense /UCR Sanguinhal 
VI -    Torneio Futsal - 13 Maio a 23 Junho 2002 - 24 equipas 
           Câmara Municipal/Desporto -  UCR Sanguinhal 
VII -   Torneio Futsal - 25 Maio a 12 Julho 2003 - 28 equipas 
           Câmara Municipal/Desporto - SCE Bombarralense 
VIII - Torneio Futsal - 16 Maio a 28 Junho 2004 - 24 equipas 
           Câmara Municipal/Desporto - SCE Bombarralense 
IX -    Torneio de Futsal - 20 de Maio a 2 de Julho 2005 - 21 equipas 
           Câmara Municipal/Desporto - G D Valcovense 
X –     Torneio de Futsal – 21 de Maio/ 30 de Junho de 2006 -24equipas 
           Câmara Municipal/Desporto 
XI –    Torneio de Futsal – 22 de Maio a 07 de Julho 2007 – 24 equipas 
            Câmara Municipal/Desporto – Sport Clube Escolar Bombarralense 
XII –  Torneio de Futsal – 25 de Maio a 05 de Julho 2008 – 18 equipas 
            Município de Bombarral – Sport Clube Escolar Bombarralense 
XIII – Torneio de Futsal – 31 de Maio a 04 de Julho 2009 – 24 equipas 
            Município de Bombarral – Sport Clube Escolar Bombarralense 
XIV – Torneio de Futsal – 26 de Maio a 03 de Julho 2010 – 24 equipas 
            Município de Bombarral – S.C.E.B. Futsal 
XV -   Torneio Futsal – 24 de Junho a 16 de Julho 2011 - 14 equipas 
            Município de Bombarral – S.C.E.B. Futsal 
XVI –  Torneio de Futsal – 26 de Maio a 30 Junho 2012 – 16 equipas    
             Município de Bombarral/ S.C.E.B. Futsal 
XVII -  Torneio Futsal – 27 de Maio a 29 Junho 2013 – 16 equipas 
              Município de Bombarral – S.C.E.B. Futsal 
XVIII  Torneio Futsal – 2 de Junho a 06 de Julho 2014 – 12 equipas 
             Município de Bombarral / Sport Clube Escolar Bombarralense 
XIX -    Torneio Futsal – 8 Junho a 11de Julho 2015 – 16 equipas 
              Município de Bombarral/Sport Clube Escolar Bombarralense 
XX -     Torneio Futsal – 6 Junho a 09 de Julho 2016 – 09 equipas 
 Município de Bombarral / Sport Clube Escolar Bombarralense   
XXI – Torneio Futsal – 29 Maio a 01 Julho 2017 – 10 equipas 
 Município de Bombarral / Sport Clube Escolar Bombarralense 
XXII – Torneio Futsal – 28 Maio a  
 Município de Bombarral/Sport Clube Escolar Bombarralense 


