
Regulamento

O Torneio de Futebol, é uma organização do Pelouro do Desporto da Junta de Freguesia de Benfica e
rege-se pelos seguintes normativos:

Destinatários

1. O Torneio de Futebol é um torneio Aberto à população masculina e feminina em geral do escalão
sénior (maiores de 18 anos de idade/nascidos antes de 1996, inclusive) e escalão jovem (menores
de 18 anos nascidos depois de 1997 até ao ano 2000.

2. Todos os interessados poderão realizar a sua inscrição no Torneio, sendo apenas necessário
preencher os formulários necessários;

3. Cada equipa deverá ser composta por um mínimo de 8 jogadores e um máximo de 12;

Local de Realização

Os Jogos serão disputados no Estádio Francisco Lázaro do Clube Futebol Benfica, Rua Olivério Serpa
realizando-se no dia 8 de junho,começando ao inicio da manhã (9h) e terminando à tarde por volta
das 17h, podendo existir a necessidade de se prolongar o horário de terminação, conforme o número
de equipas inscritas. 

Sistema de Disputa

O torneio será efetuado em grupos a uma volta, em que todas as equipas do grupo se irão defrontar
pelo menos uma vez, sendo separadas por cada escalão. Sendo apurados para a 2ª fase seguinte os 3
primeiros classificados, fazendo novo grupo, passando nesse os primeiros 2 classificados.

Inscrições

1. As inscrições no Torneio de Futebol realizam-se no Pelouro Desporto Junta de Freguesia de
Benfica, de 2.ª a 6.ª, no horário compreendido entre as 10h e as 18h00m;

2. As inscrições realizam-se mediante preenchimento de formulário próprio, que deve ser
acompanhado de cópias dos documentos de identificação (BI ou CC) de TODOS os elementos da
equipa, bem como do termo de responsabilidade do encarregado de educação caso seja menor;

3. Os formulários de inscrição podem ser levantados na receção da Junta de Freguesia de Benfica ou
solicitados via e-mail para desporto@jf-benfica.pt;

4. As inscrições devem ser efetuadas até ao dia 4 de junho.



Regras de Jogo

Serão utilizadas para o presente Torneio, genericamente, as mesmas Leis de jogo da FPF para
Futebol, de onde se destacam as seguintes informações:

Duração do jogo:

a. Cada jogo tem a duração de 30 minutos divididos em duas partes de 15 minutos cada, com
um intervalo de 5 minutos entre cada parte;

b. O tempo de jogo é controlado pela Mesa, sendo corrido sem paragens, exceto por razões
justificáveis (lesão de um jogador; bola fora bastante afastada do recinto de jogo;
esclarecimentos junto à Mesa; outras situações pontuais que o árbitro entenda);

Recinto de jogo:

a. É considerada a linha lateral ou final do recinto de jogo;

Expulsões:

a. Em caso de expulsão com cartão vermelho, o jogador expulso não poderá voltar a jogar no
jogo em curso. A equipa será ainda penalizada ao não poder substituir no jogo em curso o
jogador expulso;

b. O jogador a quem for exibido cartão vermelho por acumulação de amarelos (2) será
penalizado um jogo de suspensão a cumprir no jogo seguinte da sua equipa. O jogador punido
com cartão vermelho direto fica suspenso nos próximos dois jogos da sua equipa.

c. O jogador a quem for exibido cartão vermelho por conduta violenta será imediatamente
suspenso da competição

Árbitro:

a. É responsável pela aplicação das regras de jogo em campo e a sua palavra é a final em toda e
qualquer situação;

b. O árbitro dará ordem de expulsão a todo e qualquer jogador que, em sua opinião, for culpado
de conduta violenta, de brutalidade ou ainda que atue com propósitos injuriosos ou
grosseiros;

c. No caso de haver alguma dúvida sobre um lance dividido em que a bola sai do recinto de jogo
através da linha lateral ou de fundo, o árbitro deve sempre beneficiar a equipa que defende.



Pontuação/Critérios de desempate:

Na 1.ª fase do Torneio, disputado em sistema de “poule”, a classificação das equipas é determinada
pela pontuação obtida no total dos jogos efetuados, do seguinte modo:

• Vitória: 3 pontos

• Empate: 1 ponto

• Derrota: 0 pontos

• Falta de comparência*: -1 ponto

*Sempre que se verifique uma falta de comparência, será atribuída uma derrota por 6-0 à
equipa faltosa.

Em caso de igualdade pontual entre duas ou mais equipas, têm-se em conta, por esta ordem, os

seguintes fatores de desempate:

1 - Resultados dos jogos entre as equipas em causa;

2 - Maior número de golos marcados;

3 - Diferença entre o número de golos marcados e golos sofridos;

4 - Menor número de golos sofridos;

5 - Menor pontuação nos cartões de penalização (Cartão Amarelo: 1 ponto; Cartão Vermelho: 3
pontos);

6 - Menor número de faltas acumuladas.

Informações Importantes

1. A distribuição das equipas inscritas no Torneio pelos vários Grupos da 1.ª Fase será feita através de
sorteio, onde deverão estar presentes no máximo 2 representantes de cada equipa. A data de
realização do sorteio será anunciada em tempo oportuno;

2. No decorrer do Torneio os capitães de equipa (obrigatoriamente designados na ficha de inscrição)
deverão marcar presença junto da Mesa 10 minutos antes da hora marcada de inicio do jogo, a fim
de proceder á inscrição da sua equipa na ficha de jogo;

3. Na Ficha de Jogo poderão ser inscritos até 12 jogadores, dos quais 7 são de campo e os restantes
suplentes;

4. Na Ficha de Jogo só poderão ser inscritos os jogadores constantes na ficha de inscrição no Torneio,
sendo obrigatória a sua identificação para o efeito através de BI ou CC;

5. O número mínimo de jogadores permitido a cada equipa para começar o jogo é de 7 elementos,
sendo averbada Falta de Comparência às equipas que não cumpram este número de jogadores;



6. Todos os jogadores que irão participar no jogo terão que se encontrar inscritos na Ficha de Jogo
antes do início deste, não se permitindo qualquer inscrição posterior;

7. Devem ser utilizados equipamentos adequados à prática de futebol, sendo que as equipas devem
trazer equipamentos da mesma cor;

8. No caso de ambas as equipas em confronto utilizarem um equipamento semelhante, passível de
gerar confusão, serão fornecidos coletes à equipa que jogue em “casa”.

Prémios

1. Serão atribuídas taças às equipas classificadas em 1.ª, 2.ª e 3.ª posição.

Disposições finais

1. Não se aceitam reclamações no decorrer dos jogos. Todas as reclamações/sugestões deverão ser
dirigidas, por escrito, ao Pelouro Desporto da Junta de Freguesia de Benfica;

2. A organização não se responsabiliza por quaisquer danos ou furtos ocorridos no local de jogo
(balneários inclusive);

3. A organização não se responsabiliza por qualquer lesão ocorrida aos jogadores no decorrer dos
jogos;

4. Os casos omissos ao presente regulamento, serão resolvidos posteriormente pela Organização,
sendo a sua decisão soberana sem direito a recursos ou reclamações.


