
ESCOLA BÁSICA ESCULTOR FRANCISCO DOS SANTOS – Código 346743 
Escola EB 1/JI da Rinchoa – Código 290087 

 

       Projeto “Trocamos a Zanga pelo Abraço” 
 

               CAMPEONATO INTER-TURMAS 2012/2013 
                                                     FUTSAL 
Regulamento: 

1. Os jogos têm a duração de 20 minutos sem intervalo (mudando de campo aos 10 minutos).  

2.  Todos os elementos da equipa têm de pertencer à própria turma.  

3. Nenhum jogo será realizado em tempo de aulas dos alunos; os jogos irão ser realizados 

durante os intervalos ou da manhã ou da tarde. 

4. Nenhum jogo se realizará se estiver a chover ou se o chão estiver molhado. 

5. As pontuações são atribuídas da seguinte forma: Vitória – 3 pontos; Empate – 1 ponto; 

Derrota – 0 pontos. 

6. Em caso de comportamento violento, perigoso para a integridade dos adversários, ou 

manifestamente anti-desportivo, o jogador é expulso do jogo. A reincidência elimina a 

equipa do torneio. Qualquer comportamento anti-desportivo verificado antes, durante e/ou 

após o decorrer do jogo, pelos alunos de qualquer equipa, poderá provocar a eliminação 

dessa mesma equipa. 

7. Após a marcação de um golo todos os jogadores da equipa que marcou e da equipa 

que sofreu esse mesmo golo têm de se cumprimentar através de um abraço. 

8. Regra da 5ª falta: A partir da 5ª falta em cada parte, as faltas são sempre livres diretos de 10 

metros. 

9. A equipa tem de apresentar 5 elementos no início e tê-los presentes até ao final do jogo.  

10. Cada equipa tem de apresentar um capitão. 

11. As regras de jogo são as de Futsal. 

12. A 1ª fase do Torneio irá consistir no apuramento dos dois primeiros classificados de cada 

grupo, em que todas as equipas do grupo têm de se defrontar entre si. A 2ª fase é de caráter 

eliminatório - as equipas defrontam-se e apenas uma passa à eliminatória seguinte. As 

finais irão consistir em dois jogos, um de apuramento do 1º e 2º classificados, outro de 

apuramento do 3º e 4º classificados.  

13. Em caso de igualdade pontual o critério de desempate será: 1º Fair-Play; 2º Confronto 

direto entre as equipas; 3º Diferença de golos marcados e sofridos por cada equipa. 

14. Turma vencedora por género e escalão: Vence o Campeonato a turma que ganhar a Final.  

15. Todos os casos omissos serão esclarecidos pelo professor organizador: Nuno Brito. 


