
                                                                  
 
 
 

 
          
  
 
 

               

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
INTRODUÇÃO 
O torneio de Futsal 2011, pretende ser mais um grande momento desportivo no âmbito do desporto 
escolar na escola EBS de Pinheiro., a exemplo dos torneios de outras modalidades já realizados. Este 
regulamento aplica-se a todas as competições e foi elaborado com base no Regulamento de Provas 
Oficial de Futsal do Desporto Escolar da Federação de Futebol adaptado á realidade da Escola.  
 
Decorrerão torneios inter-turmas masculinos e femininos.  
 
Pretende apurar-se a turma vencedora  do Torneio para cada ano lectivo 
 
Após apurada a turma campeã do 10º ano e a do 11º  estas  em conjunto com a única equipa do 

12ºano vão disputar a Turma vencedora do Ensino Secundário 

 
1. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS 
1.1. Cada equipa é constituída por 10 jogadores no máximo e 5 no mínimo 
1.2.Falta de Comparência duma equipa terá como consequência a derrota por 5 -0. 
1.3. Nenhum jogo poderá prosseguir se uma das equipas ficar reduzida a menos de 3 jogadores. 
 
2. DURAÇÃO DOS JOGOS 
2.1. A duração dos jogos será idêntica para todos os jogos por ano lectivo e anunciada com 
antecedência. Pode no entanto ser alterada na final ou em casos extremos em que a organização assim 
o entenda. 
2.2.. A duração dos jogos poderá ser ajustada às necessidades de organização dos quadros.  
 
3. A BOLA 
3.1. A bola a utiliza nos jogos será fornecida pela organização. 
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4. CLASSIFICAÇÃO / PONTUAÇÃO 
4.1. A classificação das equipas nas várias fases do Quadro Competitivo Escolar é determinada pela 
soma dos pontos obtidos no total dos jogos 
efectuados, de acordo com o seguinte: 
 
VITÓRIA .............................................................................. 3 PONTOS 
EMPATE .............................................................................. 2 PONTOS 
DERROTA……………………………………………………… 1 PONTOS 
FALTA DE COMPARÊNCIA................................................ 0 PONTOS 
 
NOTA: Para efeitos de "Goal-Average", a Falta de Comparência corresponde a uma derrota por 5-0. 
 
5. FORMAS DE DESEMPATE 
5.1. Em caso de igualdade pontual entre duas ou mais equipas, devem ter-se em conta os seguintes 

critérios de desempate: 
5.2. O resultado entre as equipas empatadas.  
5.3. A que tiver maior diferença entre golos marcados e sofridos nos jogos entre as equipas 
empatadas. 
5.4. A que tiver maior número de vitórias no total dos jogos realizados entre todas as equipas. 
5.5. No caso de ainda subsistir o empate, após esgotadas as alíneas anteriores, cabe à 
organização determinar a forma de desempate a efectuar. 
 
6. MESA DE SECRETARIADO 
6.1. É obrigatória a constituição da Mesa de Secretariado, entendida como um meio auxiliar de 
organização e controlo da actividade. 
6.2 -É obrigatório o devido preenchimento da boletim de jogo, assinado no final pelo capitão de cada 
equipa 
 
7. ARBITRAGEM / REGRAS 
7.1. O Jogo será arbitrado preferencialmente por um professor. Pode ser um aluno a arbitrar desde que 
as duas equipas estejam de acordo no inicio do jogo da escolha do mesmo. O árbitro não pode ser 
substituído durante o jogo. 
7.2. Equipamentos dos jogadores – Os Jogadores devem equipar de igual ou com coletes da mesma 
cor excepto o respectivo guarda-redes 
7.3. Faltas e comportamento anti-desportivo, que refere que em caso de expulsão, o jogador em causa 
não pode voltar a jogar no mesmo encontro.  
7.4. O jogo tem inicio no meio campo após sorteio efectuado pelo arbitro na presença dos capitães. 
7.5. As substituições podem decorrer sem paragem de jogo, desde que o jogador saia pela zona de 
substituição. Só depois pode entrar o substituto. Não há limite de substituições. 
7.6. Quando a bola sai pela linha lateral, a reposição é efectuada com o pé. 
7.7. Após a bola sair pela linha final o guarda-redes só pode repô-la em jogo com a mão. 
7.8. Os jogos podem decorrer no campo interior ou exterior 
7.9. O esquema competitivo dependerá do número de equipas inscritas, sendo divididas por séries do 

mesmo ano lectivo. 

 
8. CASOS OMISSOS 
Os casos omissos neste Regulamento Específico, são analisados e resolvidos pelos Professores de 
Educação Física. 


