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1 - O Torneio disputar-se-á em 2 Fases.

2 - Na 1ª Fase participam 8 equipas, divididas em 2 séries de 4, que jogarão entre si,
por pontos, em duas voltas, de acordo com as disposições genéricas e especiais
deste Regulamento e do Regulamento de Provas Oficiais da F. P. F.

3 - As duas primeiras classificadas de cada série, ficarão apuradas para participarem
na 2ª Fase.

4 - Os jogos desta Fase terão a duração de 80 minutos, divididos em duas partes de
40 minutos cada, separadas por um intervalo de 10 minutos.

5 - Na 2ª Fase participam as 4 equipas apuradas na 1ª Fase, sendo a prova disputada
em duas eliminatórias (género Taça Latina) mediante sorteio prévio e
compreendendo apenas uma jornada, sendo atribuído a cada equipa um número
de 1 a 4.

6 - Os jogos desta Fase terão a duração de 40 minutos, divididos em duas partes de
20 minutos cada, separadas por um intervalo de 5 minutos.

7 - Na 1ª eliminatória, jogam entre si as equipas com os números 1 x 3 e 2 x 4.

8 - Para apuramento das 3ª e 4ª classificadas, jogam as equipas vencidas na
eliminatória anterior.

9 - Para apuramento das 1ª e 2ª classificadas, jogam as equipas vencedoras na
eliminatória anterior.

10 - Se no final do tempo regulamentar o resultado for uma igualdade, proceder-se-á
do seguinte modo:

1 » Marcação de uma série de 5 grandes penalidades.

2 » Marcação de grandes penalidades até se encontrar uma equipa vencedora.

11 - Cada equipa poderá efectuar até ao máximo de três substituições durante o jogo.

12 - Em todos os casos não previstos neste Regulamento, vigorará o preceituado no
Regulamento das Provas Oficiais da Federação Portuguesa de Futebol.
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