
REGULAMENTO DO 1º TORNEIO DE FUTSAL – 21 de Maio de 2011

O Torneio de Futsal enquadra-se na actividade do Sector das Comunicações, Agua e 
Energia (SCAE), norteado pelos valores da amizade, da solidariedade, fraternidade e 
luta contra a política de direita. 

Organização

A Organização e coordenação do Torneio é da responsabilidade do SCAE.
A Organização do Torneio  não se responsabiliza  pela  condição  física  dos atletas, 
sendo esta da responsabilidade dos mesmos e de cada equipa.

Regras de inscrição da equipa

1º As inscrições das equipas são feitas através de formulário próprio disponível no site 
da  DORL e  no  Centro  de  Trabalho  Vitoria  na  Avenida  da  Liberdade.  Deverá  ser 
entregue com a relação nominal dos atletas juntamente com a taxa de participação.

2º A taxa de participação é de 25€ e deverá ser entregue pela equipa no momento de 
inscrição, sem a qual não ficará habilitada a participar no Torneio.

3º Terá de inscrever 10 jogadores, sendo que dois serão guarda-redes.

4º Cada equipa deve, obrigatoriamente, indicar um elemento entre os atletas inscritos, 
que possa a vir desempenhar a função de árbitro caso se revele necessário.

5º Terá um treinador (facultativo).

6º Terá obrigatoriamente de ter um responsável de equipa, a esse mesmo elemento, 
caberá participar no sorteio das equipas (a realizar em data a anunciar), e poder ser 
sorteado  para  o  conselho  disciplinar,  apresentar  reclamações  junto  desse  mesmo 
conselho.

7º Os elementos de cada equipa terão de ser oriundos da mesma empresa, ou para 
ela prestarem serviços.

Regulamento de jogo

1º. As regras de jogo a aplicar são as estabelecidas pela Federação Portuguesa de 
Futebol.

2º. As regras de arbitragem, são as definidas pela mesma Federação.

3º.  Caberá  ao  conselho  disciplinar,  receber  as  reclamações  dos  árbitros  e  das 
equipas, analisar, decidir e penalizar em conformidade.

3.1º.  O  Conselho  disciplinar  será  composto  por  três  elementos  do  SCAE  e  dois 
responsáveis de equipa a sortear.



Prémios de jogo

Colectivos
As  três  equipas  que  acumulem  a  melhor  pontuação  final  serão  distinguidas 
respectivamente - 1º, 2º e 3º lugar.

Individuais

Serão ainda distinguidos individualmente os seguintes jogadores:
Melhor Marcador.
Melhor Guarda-redes.
Melhor conduta desportiva.

Todos  os  casos  omissos  neste  regulamento  serão  resolvidos  com  toda  a 
arbitrariedade pela Organização do Torneio.


