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CLUBE RECREIOE INSTRUÇÃO 
TORNEIO DE ENCERRAMENTO ATIVIDADES – 2014/2015 

 

REGULAMENTO 

Englobado nas Comemorações do Centenário do Clube Recreio e Instrução, vai organizar o 
TORNEIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ÉPOCA DE 2014/2015, que decorrerá no 
dia 20 de Junho de 2015. 
 

LOCALIZAÇÃO E RECURSOS MATERIAIS 
O torneio decorrerá no Parque Desportivo Artur Ferreira Gouveia, campo de futebol de 7 do 
Clube Recreio e Instrução,  
- Os jogos de futebol de 7, realizam-se no campo 60x40; 
- Os jogos de futebol de 5, realizam-se em 2 campos 40x20; 
As zonas de acesso aos balneários e recinto de jogo é exclusiva aos e dirigentes e atletas 
credenciados. 
 

CREDÊNCIAÇÃO 
A identificação dos atletas deverá ser feita previamente mediante ficha de identificação. A 
organização reserva para si o direito de pedir identificação pessoal dos atletas em caso de 
dúvida levantada por algum dos clubes participantes sobre a validade da idade referida na 
ficha de identificação, pelo que devem fazer-se acompanhar de documento de identificação 
válido. 

 
CREDÊNCIAÇÃO 

A arbitragem será da responsabilidade da organização. 
 

LEIS DE JOGO E EQUIPAMENOS 
As leis de jogo são as constantes do regulamento da A.F.S., em uso no futebol de sete. 
Cada equipa deverá utilizar o equipamento habitual do seu Clube. Se num jogo duas equipas 
se apresentarem iguais a organização cederá coletes à equipa que no calendário jogue em 
casa.  

 
DURAÇÃO DOS JOGOS 

Os jogos de futebol de sete e os jogos de Traquinas têm a duração de 20 minutos sem qualquer 
intervalo. 
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Os jogos de petizes A, têm a duração de 15 minutos e o jogo de petizes B, duração de duas 
partes de 12,30 minutos. 

 
 

SUBSTITUIÇÕES 
As subsituações são ilimitadas e em qualquer momento do jogo, com excepção do guarda 
redes que só pode ser efectuada com o jogo interrompido. 
 

CLASSIFICAÇÃO 
O torneio realiza-se apenas numa fase em que as equipas jogam todas entre si ( todas as 
equipas fazem dois jogos) excepção os petizes B (2009/2010), que só fazem um jogo. 
A vitória vale 3 pontos, o empate 1 ponto, e a derrota 0 pontos. 
Por cada golo marcado será atribuído à equipa mais um ponto. 
No final as equipas serão ordenadas por ordem decrescente da pontuação.  
Em caso de empate, os Clubes serão ordenados pelos seguintes critérios: 
1.º - Melhor diferença de golos marcados e sofridos dos Clubes empatados, no jogo realizado 
entre si; 
2.º - Maior número de golos marcados na prova; 
3.º  - Menor número de golos sofridos na prova; 
4.º - A equipa com menor média de idades. 
 

BOLAS 
As bolas são da responsabilidade da organização. 
 

CASOS OMISSOS 
Os casos omissos no presente os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos 
pela Organização, nos termos dos Regulamentos da AFS. 
 

PRÉMIOS  
Serão atribuídos prémios e lembranças a todas as equipas. 
. 
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CLUBE RECREIOE INSTRUÇÃO 
TORNEIO DE ENCERRAMENTO ATIVIDADES – 2014/2015 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
NOME DO CLUBE  

ESCALÃO  

 

ATLETAS 

NÚM NOME DATA NASCIMENTO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

TREINADOR: - 

ADJUNTO: - 

DIRETOR:- 

 


