
 

 

Torneio de Futsal Sénior 
Jogos do Seixal 2015 

 
1) Organização 

A Organização do Torneio realizará uma reunião preparatória com todos 
os Delegados das equipas, e/ou seus Representantes na Sede Social do 
Núcleo dos Naturais e Amigos da Vila de Cabeço de Vide, no dia 10 de 
Março de 2015, pelas 21:00H, tendo como objectivo proceder ao sorteio 
para definição do calendário de jogos, esclarecimento de eventuais 
dúvidas e outras informações pertinentes. 
A Organização disponibiliza árbitro para a realização dos jogos.  
 

2) Inscrição – €€  22..5500  ppoorr  ccaaddaa  eelleemmeennttoo  iinnssccrriittoo..  ((JJooggaaddoorreess//RReessppoonnssáávveell,,  

TTrreeiinnaaddoorr,,  DDeelleeggaaddoo,,  MMaassssaaggiissttaa,,  eettcc..))..   

PPaaggaammeennttoo  ddeevvee  sseerr  eeffeettuuaaddoo  nnaa  rreeuunniiããoo  pprreeppaarraattóórriiaa  ddiiaa  1100  ddee  MMaarrççoo.. 
A aptidão física dos atletas participantes é da sua inteira e exclusiva 
responsabilidade.  
É obrigatória apresentação de documento de identificação (com foto) de 
todos os elementos da equipa (jogadores e equipa técnica) antes de 
cada jogo. 
 

3) Local e Horário: 

Os jogos serão disputados no Polidesportivo Municipal da Azinhaga do 

Roque, no Fogueteiro – Amora, às Terças e Quartas-Feiras entre as 

20:00 e as 22:00 e Sábados (das 10:00 às 12:00 e das 19:00 às 21:00).  

Poderá ser necessário realizar jogos noutros dias para além de 3ª, 4ª 

feiras e sábado, consoante as condições atmosféricas.  

Cada equipa disputará 1 a 2 jogos por semana.  

A Fase-Final do Torneio será disputada em Pavilhão. 

 

4) Alterações da data/hora de jogo; 

3 Dias antes do Jogo, com acordo das 2 equipas (e-mail/telefone). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Suspensão Automática: 

Ficam automaticamente suspensos para o jogo seguinte, sem 
necessidade de notificação da Organização, os elementos que: 

Sejam expulsos; 

No caso de cartão Vermelho direto o infrator cumpre no mínimo 2 
jogos e ficará sujeito ainda à ação disciplinar, em conformidade com os 
factos constantes do relatório de jogo.  

As equipas que utilizem jogadores suspensos serão punidas a nível 
de pontuação na classificação geral.  

Equipas que utilizem jogadores suspensos na fase final da competição ou 
que sejam reincidentes nestas situações, serão excluídas da competição. 

 

 

6) Eliminação de Equipa 

2 Faltas de comparência 

Forem irradiados pela Organização 

 

7) Tolerância de Tempo 

Serão dados 15 minutos, de tolerância em relação à hora marcada para 

o início do jogo. Se, passados esses 15 minutos, as equipas não se 

encontrarem no recinto de jogo em condições de o iniciar serão 

punidas com uma Derrota por 6 golos. 

 

 

8) Balneários 

A organização disponibiliza balneário, mas não se responsabiliza pelo 

furto de objetos pessoais. 

 

 

 

9)  Prémios 

1º Classificado – Troféu 

2º Classificado – Troféu 

3º Classificado – Troféu 

4º Classificado - Troféu 

 

A INSCRIÇÃO DAS EQUIPAS PRESSUPÕE A ACEITAÇÃO 
INTEGRAL DO PRESENTE REGULAMENTO 


