REGULAMENTO
TORNEIO MANUEL BATISTA

ORGANIZAÇÃO
O Torneio de Encerramento Fintas Academia, é um torneio de futebol de infantil, na variante
de futebol de 7 (excepto nos escalões de Petizes-futebol de 5), destinado aos escalões de
Benjamins e Infantis e que se realiza nos dias 1 e 2 de Junho de 2019, no Parque Desportivo
Municipal da Póvoa de Lanhoso, no Campo dos Moinhos Novos, no Campo do G. D. De Porto
d’Ave, no Campo do Pardão (Santo Emilião) e no Parque do Pontido, todos na Póvoa de
Lanhoso.
REGULAMENTO
1 – Todos os jogos do torneio, serão disputados em conformidade com as leis de jogo
promulgadas pelo Internacional Board, com exceção dos detalhes que se explicam neste
regulamento.
2 – Lei do fora de jogo
Não haverá linha de fora de jogo no escalão de Infantis, à semelhança do escalão de
Benjamins, pelo que não se aplica a lei do fora de jogo.
3 – Constituição das equipas
Cada equipa pode ser constituída no máximo por 14 atletas, sendo que 7 são titulares e 7
suplentes.
Não há limite de substituições, podendo estas ser feitas com o jogo a decorrer, com exceção
do guarda – redes que só pode ser efetuada com o jogo interrompido.
4 – Pontualidade
Alerta-se todos os responsáveis pelas equipas, para a importância do cumprimento de
horários, para que o calendário possa decorrer dentro de toda a normalidade. Para garantir,
que os jogos têm início à hora marcada, pedimos às equipas que pretendam realizar um
período de activação/mobilização antes de cada jogo, que o façam durante o jogo anterior,
nos espaços livres, e não durante os minutos de transição entre jogos.
5 – Duração do jogo
Os jogos terão a duração de 30 minutos, sem intervalo.
6 – Equipamentos
Caso existam 2 equipas com a mesma cor de equipamento, será a equipa visitada ( ver
calendário ) a mudar, ou utilizar coletes, que serão colocados à disposição pela organização.

7 – Formato do torneio
Serão formados 2 grupos, em que todas as equipas de cada grupo jogarão entre si, garantindo
desta forma o mesmo número de jogos.
As equipas classificadas em 1º lugar do grupo, disputarão o lugar na final, com os adversários
classificados em 2º lugar do outro grupo. As equipas classificadas em 3º lugar disputarão o 5º e
6 ºlugares e os 4ºs classificados de cada grupo, irão discutir os 7º e 8º lugares.
Na fase de grupos, a cada vitória serão atribuídos 3 pontos, empate 1 e derrota 0 pontos. Se
no final das classificações duas ou mais equipas tiverem somado o mesmo número de pontos,
a classificação será ordenada pelos seguintes fatores: 1º resultado entre si; 2º diferença entre
golos marcados e sofridos; 3º maior número de golos marcados, 4º menor número de golos
sofridos.
Em caso de empate na fase final, o jogo decide-se com a marcação de pontapés da marca da
grande penalidade, numa série de 3. Caso a igualdade se mantenha, marcar-se-ão os pontapés
necessários até que uma equipa marque e a outra falhe na mesma série.
8 – Seguro
Cada equipa deverá possuir um seguro desportivo para os seus atletas, caso pretendam que a
organização garanta um seguro à parte, esta deverá ser informada até 24h antes da realização
do torneio.
9 – Troféus
No final do torneio irão ser entregues todos os troféus, pelo que pedimos a presença de todos
os participantes na cerimónia de encerramento, a ter lugar após a final de cada escalão.
10 – Alimentação
A organização irá oferecer almoços e lanches a todos os participantes.
11 – Omissão do regulamento
Compete exclusivamente à comissão organizadora do torneio suprir todas as omissões que se
venham a constatar no presente regulamento.

