Fundada em 29 de Outubro de 1911
Instituição de Utilidade Pública
Medalha de Honra ao Mérito Desportivo
Medalha de Mérito Desportivo
Medalha de Mérito Municipal

TORNEIO DE ENCERRAMENTO
JUNIORES/JUVENIS
REGULAMENTO
1 - Podem participar nesta competição, todos os atletas inscritos na
modalidade de Futsal, nascidos nos anos de 1997, 1998, 1999, 2000 e
2001. Podem fazer parte das fichas de jogo, até 3 jogadores nascidos
em 1996.
2 - Participam 8 equipas, divididas em 2 séries (Série A e Série B) de 4
equipas na 1ª fase, que jogarão entre si, por pontos, a uma volta, a fim
de se encontrar a classificação final, de acordo com as disposições
genéricas e especiais do Regulamento de Provas Oficiais da F. P. F.
3 - Para apuramento da classificação final do Torneio de Encerramento, a
2ª fase da prova será disputada a duas mãos com o cruzamento das
equipas face à classificação da 1ª fase, tal como se passa a explicar:
Apuramento 1º e 2º:
1º classificado da série A – 1º classificado da série B
Apuramento 3º e 4º:
2º classificado da série A – 2º classificado da série B
Apuramento 5º e 6º:
3º classificado da série A – 3º classificado da série B
Apuramento 7º e 8º:
4º classificado da série A – 4º classificado da série B
O clube visitante do jogo da 1ª mão, será aquele que teve melhor
desempenho na 1ª fase face ao lugar em que se classificou,
desempenho esse definido pela seguinte ordem: Melhor pontuação,
melhor diferença de golos, maior número de vitórias, maior número de
golos marcados e sorteio.

4 - Os jogos terão a duração de 60 minutos, divididos em duas partes de
30 minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.
5 - Cada equipa poderá efetuar as substituições que julgar por conveniente
sem interrupção do jogo.
6-

Todas as matérias disciplinares inerentes aos jogos do Torneio de
Encerramento são da competência do Conselho de Disciplina da
Associação de Futebol de Portalegre

7-

Cabe à Associação de Futebol de Évora a nomeação das equipas de
arbitragem para os jogos em que os seus clubes filiados sejam a
equipa visitada, o mesmo se aplicando à Associação de Futebol de
Portalegre com os seus clubes filiados.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8
tabela:

Nas competições disputadas por pontos, adotar-se-á a seguinte

VITÓRIA EMPATE DERROTA -

3 pontos
1 ponto
0 pontos

9
A classificação geral das equipas, que no final das fases ou das
provas em “poule” se encontrarem com igual número de pontos, depende
para efeito de desempate, das seguintes disposições, indicadas por esta
ordem de prioridade:
a) O número de pontos alcançados pelas equipas empatadas, no jogo ou
jogos realizados entre si.
b)
A diferença entre o número de golos marcados e o número de golos
sofridos pelas equipas empatadas, nos jogos realizados entre si.
c)
A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de
golos sofridos pelas equipas empatadas, nos jogos realizados em toda a
competição.
d)

O maior número de vitórias em toda a prova.

e)

O maior número de golos marcados.

f)

O menor número de golos sofridos.

g)

Se mesmo assim prevalecer igualdade:

Jogo a realizar em campo neutro, suscetível de prolongamento e desempate
através da marca de grandes penalidades, no caso de empate no período
regulamentar.

(CASOS DE DESEMPATE - ELIMINATÓRIAS E FINAL)
11 - Se no final do tempo regulamentar o resultado agregado das duas
mãos, for uma igualdade, proceder-se-á do seguinte modo:
a) Prolongamento de 10 minutos, divididos em duas partes de 5
minutos cada, sem intervalo, mas com troca de campo.
b) Marcação de uma série de 3 grandes penalidades.
c) Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa
vencedora.

PRÉMIOS
12
A Associação de Futebol de Portalegre instituirá para a prova,
o seguinte prémio:
a) Um Troféu para a equipa vencedora.

