
 

Clube Recreio e Instrução 
Escolinhas João Gaspar 

 
TORNEIO DE TRAQUINAS 

8 de Dezembro de 2011 
 
Solicita-se a todos os clubes o cumprimento dos horários definidos no programa. 
Os técnicos que acompanham as equipas devem ter conhecimento antecipado do croqui 
da actividade e sequencia de jogos, facilitando a organização. 
 
INFORMAÇOES GERAIS: 
 

1. Data do encontro: 8 de Dezembro 2011, quinta-feira 
2. Local de realização do encontro: Complexo Desportivo do CRI, em Alhos 

Vedros 
3. Equipas Participantes: F.C.Barreirense,G.D.Fabril ,G.D.R.Portugal e Playhouse. 
4. Informações relativas aos Escalões e total de equipas participantes: 

 
ESCALAO  ANOS DE NASCIMENTO  TOTAL DE EQUIPAS 
Traquinas      Atletas nascidos em 2004                   5 
 
 

5. Horários, Escalões, nº, tempos e características dos jogos: 
A concentração das equipas deverá ser feita 20 minutos antes do inicio dos jogos. 
Todos os clubes devem ter em atenção os horários de forma a não atrasar o inicio dos 
encontros, evitando o prolongamento da actividade para horários desenquadrados com o 
programa definido. 
Se se verificar atraso no inicio dos encontros, a duração será inferior a 15 minutos até 
mínimo de 10. Esta decisão será tomada no local. 
A pausa será feita entre jogos e tem a duração de 5/10 minutos para descanso dos atletas 
e troca de espaço de jogo. 
O tempo total da actividade é de 60 minutos com cada jogo a ter 15 minutos. 
 
Horário da actividade Escalões  NºJogos/ Equipa Temp/Jg Pausa 
15:00H – 16:35H  Traq.04  4+5         15       5 
 

6. 5 Equipas, de 2004. Num campo de futebol de 7 estão montados 2 campos de 
futebol de 5. Cada equipa realiza 4 jogos. Jogo no formato 5x5 com G.R 
incluído. 

7. Arbitragem: Será feita por elementos da organização. 
8. Traquinas: Jogo 5x5: Bolas nº4; Balizas de 5. 
9. Equipamentos: Cada clube deve trazer o seu equipamento desportivo. A 

organização disponibiliza coletes para qualquer eventualidade. 
 

Para quaisquer esclarecimentos contactar Nuno Aiveca ( Telémovel: 
966569295).
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