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1. Introdução 
 

A 2ª edição do Torneio de Futsal Centenário GMDUP tem por objectivo a promoção da 
modalidade de FUTSAL na freguesia de Azeitão (S. Lourenço e S. Simão) e no Distrito 
de Setúbal, contribuindo para a divulgação da prática desportiva, visando angariação de 
mais jovens para a prática desportiva.  
 
Proporcionar um dia diferente a todos os atletas participantes nesta festa do FUTSAL, 
que possam fazer amizades, partilhar conhecimentos e que todos confraternizem 
desportivamente em prole da modalidade. Tratando-se de um torneio de final de época, 
desejamos que fiquem com as melhores recordações para as férias, garantindo o 
regresso em força na próxima época desportiva. 
 
 
 

2. Data e Localização 
 

A realização do torneio de Futsal Centenário será no dia 21 de Junho de 2014 (Sábado) 
no período previsto das 9h às 20h no Pavilhão Gimno - Desportivo do Grupo Musical e 
Desportivo União e Progresso.  
 
O recinto desportivo fica situado na Rua Sebastião da Gama em Vendas de Azeitão. 
 
Link do gmapas para melhor localização: https://goo.gl/maps/mKlnD 
 
 

https://goo.gl/maps/mKlnD
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3. Escalões de formação 
 

As equipas participantes representarão 3 escalões de formação com 4 equipas inscritas 
em cada escalão, conforme a seguinte faixa etária:  
 

Escalão Traquinas (nascidos em 2005 e 2006) 

 

Escalão Benjamins (nascidos em 2003 e 2004) 

 

Escalão Iniciados (nascidos em 1999, 2000) 
 
O GMDUP como equipa organizadora irá participar nos três escalões. 
 
 
 
 

4. Equipas participantes 
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5. Regras e Classificações 
  
Os jogos do Torneio de Futsal Centenário GMDUP serão regulamentados pelas regras 
oficiais da Federação Portuguesa de Futebol, para os campeonatos de Futsal em vigor 
na presente época de 2013/2014, com as seguintes exceções: 
 

 
 

1. As equipas que ganham os jogos das meias-finais em cada escalão disputam 
entre si uma final, para atribuição do 1º e 2º classificado. 
 
2. As equipas derrotadas nas meias-finais em cada escalão, jogam para o 
apuramento do 3º e 4º classificado. 
 
3. Em caso de igualdade no final de cada encontro serão aplicados os critérios de 
desempate pela seguinte ordem: 

1º) Marcação de 5 Penáltis por equipa, vence a que conseguir mais golos. 
2º) Marcação de penáltis até uma equipa falhar, limite de mais 5 por equipa. 
3º) Vence a equipa com o jogador mais jovem com referência à Idade. 
 

4. Caso exista falta de comparência do adversário, a equipa presente é 

considerada vencedora com o resultado de 3 – 0 

 

6. Sorteio 
 
O respectivo calendário dos jogos será enviado a todas as equipas em competição com 
uma antecedência de 5 dias antes da data do torneio. O sorteio será público e realizar-
se-á no dia 06/06/2014 pelas 22h30 no Pavilhão Gimno Desportivo do GMDUP em 
Vendas de Azeitão. 
As equipas representadas por letras no quadro anterior, serão atribuídas às equipas 
respeitando a ordem de saída e a sequência das letras na fase de sorteio. 
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7. Horário dos Jogos 
 

 
 
 

8. Inscrições / Ficha de Inscrição e de Jogo 
 

As equipas participantes poderão inscrever no torneio no mínimo 5 jogadores e no 
máximo 12 jogadores, representadas por uma equipa técnica constituída por 1 
treinador, 1 treinador adjunto, 2 delegados e 1 massagista.  
 
Todos os jogadores deverão trazer o cartão da Associação futebol que representam 
caso sejam federados ou documento identificativo (CC ou BI) na ausência do 
documento desportivo. Não serão aceites fotocópias.  
 
As Equipas devem apresentar-se junto da Organização 20 (vinte) minutos antes do 
início da participação no Torneio, a fim de apresentarem os documentos de 
identificação dos jogadores (BI / CC / Cartão AF) e a ficha de jogo previamente 
preenchida. 
 
Nota: Poderão inscrever jogadores mais novos no escalão superior à idade do atleta, 
ou seja, poderão inscrever Petizes em Traquinas, Traquinas em Benjamins e Infantis 
em Iniciados. 
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9. Preparação e Duração dos Jogos 
 
Todas as equipas terão à disposição a possibilidade de efectuar o aquecimento físico 
nos ginásios anexos ao pavilhão disponibilizados pela organização para o efeito, 
Identificados como Ginásio 1 e Ginásio 2, tendo depois, cada equipa 5 minutos de 
aquecimento com bola no pavilhão antes de cada jogo, de modo a que os horários 
sejam cumpridos na íntegra. As utilizações destes espaços estarão disponíveis no 
período antecedente ao jogo de cada equipa e no tempo em que decorre o jogo 
anteriormente calendarizado. 
 
As horas de utilização dos ginásios serão previamente identificadas para cada equipa, 
esta informação será comunicada com a periodicidade de 2 horas antes do inicio do 
jogo. 
 
A duração da partida será composta por duas partes de: 
Traquinas – 15 Minutos de jogo corrido, cada uma (cronometrados pela mesa), não 
havendo paragens, excetuando a pedido do árbitro e os respetivos minutos de desconto 
(1 por parte / Equipa com duração de 1 minuto). 
 
Benjamins – 20 Minutos de jogo corrido, cada uma (cronometrados pela mesa), não 
havendo paragens, excetuando a pedido do árbitro e os respetivos minutos de desconto 
(1 por parte / Equipa com duração de 1 minuto). 
 
Iniciados – 20 Minutos de jogo corrido, cada uma (cronometrados pela mesa), não 
havendo paragens, excetuando a pedido do árbitro e os respetivos minutos de desconto 
(1 por parte / Equipa com duração de 1 minuto).  
 
As equipas têm direito a um descanso entre as duas partes. O intervalo não deve 
exceder os 5 minutos.  
 
 

10. Arbitragem 
 
O quadro de árbitros será disponibilizado pela organização e é constituído por agentes 
habilitados para o exercício destas funções, com os direitos e deveres constantes das 
leis de jogo.  
 
As decisões dos árbitros são soberanas. 

 

11. Autorização de Reportagem 
 
O evento terá cobertura audiovisual dos clubes e atletas que nele participam, os clubes 

participantes autorizam a publicação da informação audiovisual recolhida para fins da 

promoção da modalidade de FUTSAL e da actividade desportiva do Grupo Musical e 

Desportivo União e Progresso, caso tenham opinião diferente devem de comunicar à 

organização por escrito. 
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12. Troféus 
 
Será atribuído a todas as equipas um troféu correspondente à sua classificação no 
Torneio bem como prémios individuais. 
 
Existirá dois momentos para a entrega dos trofeus, o primeiro momento visa a entrega 
de prémios aos escalões de Traquinas e Benjamins após a realização do último jogo 
destes escalões (Final de Benjamins) e o segundo momento irá ocorrer após a final do 
escalão de Iniciados, sendo esta a ultima cerimónia do evento e assim ocorrerá o 
encerramento da 2ª edição do Torneio de Futsal Centenário GMDUP. 
 
Os prémios individuais referidos são os seguintes: 

a) Troféu de melhor marcador será atribuído ao jogador com o maior número de 
golos marcados no torneio. Em caso de empate de golos entre dois ou mais 
jogadores, será eleito para melhor marcador o atleta mais jovem de idade. 
 

b) Troféu de melhor defesa será atribuído à equipa de cada escalão com o menor 
número de golos sofridos. 

 
 

13. Responsabilidades e Disciplina 
 
A Organização não se responsabiliza quanto aos acidentes ou quaisquer danos que 

possam ocorrer à comitiva durante a realização deste Torneio, dentro ou fora do recinto 

desportivo. 

O seguro será da responsabilidade dos clubes participantes. 

Será considerada falta de comparência à equipa que após 5 minutos da hora marcada, 
não se encontre presente para começo do jogo ou não apresente à mesa os 
documentos de identificação dos atletas e a ficha de jogo devidamente preenchida. 
 
O jogador que receber 2 cartões Amarelos no mesmo jogo será desclassificado com 

cartão Vermelho, ficando excluído do evento. Se o jogador for admoestado com cartão 

Vermelho terá a mesma sanção. 

Será constituída uma comissão de disciplina, formada por 3 (três) elementos que 
apreciará os casos disciplinares e os protestos ocorridos durante o Torneio. 
 
As reclamações deverão ser apresentadas, por escrito, à Organização, no final de cada 
jogo. A comissão de disciplina decidirá, meia hora depois, sem direito a recurso. 
 
 

14. Casos Omissos 
 
Todos os casos omissos a este regulamento são da responsabilidade da Organização. 


