
CLUBE RECREIO E INSTRUÇÃO 
TORNEIO 25 DE ABRIL 2018 

PETIZES 2011/2012 & TRAQUINAS 2009/2010  

 

INFORMAÇÕES 

 

 O Clube Recreio e Instrução vai organizar um Torneio de futebol de 5, 

destinado a jogadores de ambos os sexos nos escalões de Petizes (2011/2012) 

e Traquinas (2009/2010); 

 Para os acompanhantes teremos um passeio de cicloturismo (09h00) e uma 

aula de zumba (10h00).  

 Por equipa serão 12 jogadores (Petizes e Traquinas) + 2 (treinador, diretor);  

 Na zona dos balneários e campos é apenas autorizada a entrada de jogadores, 

treinadores, diretores e pessoas pertencentes ao staff do torneio; 

 Todos os Atletas participantes no torneio devem estar devidamente segurados, 

seja por um seguro particular ou do clube pelo qual participam; 

 Disponibilização de lanches pela organização; 

 Balneários divididos por 2 equipas, divisão essa que será feita previamente 

pela organização, não se responsabilizando a mesma pela perda de qualquer 

bem; 

 Mesa de acreditação para receber as equipas à chegada, para levantar tanto a 

documentação relativa ao torneio, como para levantar os lanches;  

 É obrigatório que cada equipa apresente documentação relativa a cada atleta 

(cartão de jogador, ou Cartão de Cidadão ou outro documento de identificação 

válido); 

 Cada campo irá ter uma mesa da organização tendo em vista o 

acompanhamento constante dos jogos; 
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 Cada jogo irá ter uma ficha de jogo própria para controlo de resultados, 

marcadores de golos, etc., sendo essa ficha entregue pela mesa de cada campo 

no final de cada jogo na secretaria; 

 Na entrada das instalações irá ser colocado um placard no qual serão 

registados os resultados e os marcadores. 

 

 

REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO 

 Serão oito (8) equipas no escalão de Traquinas e seis (6) no escalão de Petizes; 

 Na parte da manhã, realizar-se-ão os jogos de Traquinas, sendo que os 

primeiros jogos terão início às 09h15; 

 Na parte da tarde, são os jogos do escalão de Petizes sendo que os primeiros 

jogos terão início às 14h30. 

 

ESCALÃO DE PETIZES 

 

 Os jogos para os escalões de Petizes têm a duração de 2x15 min com 10 min de 

intervalo; 

 Serão duas séries de 3 equipas cada. 

 Na fase de grupos cada equipa fará dois (2) jogos,  

 Na fase seguinte os jogos serão disputados da seguinte forma: 

 3º Serie A & 3º Serie B 

 2º Serie A & 2º Serie B 
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 1º Serie A & 2º Serie B - Final 

 

PRÉMIOS:  

Taça do 1º ao 4º classificado e de presença para as restantes. 

MELHOR JOGADOR, A ser eleito pelo público. 

A eleição do público será feita através da colocação de votos na secretaria do 

clube, o impresso é entregue aquando da aquisição da entrada para o recinto 

do torneio (1 voto = 1€). 

MELHOR ATAQUE, em caso de empate é feito com a atribuição do prémio à 

equipa com a média de idades mais baixa. Se ainda assim permanecer o 

empate, será vencedora a equipa melhor classificada. 

MELHOR DEFESA, em caso de empate é feito com a atribuição do prémio à 

equipa com a média de idades mais baixa. Se ainda assim permanecer o 

empate, será vencedora a equipa melhor classificada. 

 

 

ESCALÃO DE TRAQUINAS 

 

 Os jogos para os escalões de Traquinas duração 20 min com 10 min de 

intervalo entre os jogos; 

 Será disputado com duas séries de 4 equipas cada, com apuramento das 2 

primeiras equipas, seguido de meias-finais e final. 
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