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A)

As inscrições para o torneio de futsal inter-turmas época 2014/2015 encontram-se
oficialmente abertas na Marta até dia 24 de Novembro;

B)

As equipas serão formadas exclusivamente por elementos da mesma turma (ver alínea
C), havendo idealmente uma equipa por turma;

C)

Um aluno é considerado de uma turma a partir do momento em que a frequenta em uma
ou mais unidade(s) curricular(es);

D)

Cada elemento apenas pode estar inscrito numa equipa, pelo que alunos que estejam
inscritos em diferentes unidades curriculares em diferentes turmas deverão optar por
uma delas caso pretendam participar;

E)

Alunos de Erasmus poderão e deverão ser inscritos nesta fase inicial, mesmo que apenas
participem numa fase mais avançada do torneio;

F)

O torneio assumirá um formato de uma liga, onde todas as equipas jogarão entre si de
forma a apurar os 4 primeiros lugares (ver critérios de classificação e desempate na
alínea L);

G)

Seguir-se-á um confronto entre o 1.º e o 4.º classificado e um outro entre o 2.º e o 3.º
classificado;

H)

Os vencedores dos confrontos enumerados na alínea G irão defrontar-se entre si de
forma a apurar o campeão do torneio;

I)

Um encontro excepcional para apurar o 3.º e o 4.º lugar poderá também ser realizado
caso as equipas envolvidas o pretendam;

J)

Cada jogo terá a duração de 50m (25+25 com 5 minutos de intervalo);

K)

Em caso de empate nos jogos das alíneas G e H o jogo será decidido directamente pela
marca de grandes penalidades;

L)

Com vista a determinar a classificação dos Clubes, adopta-se a seguinte tabela:
Vitória
Empate
Derrota

3 pontos
1 ponto
0 pontos

L1) As classificações dos Clubes serão constantemente actualizadas nas diversas
plataformas informáticas da Comissão de Curso 10-16 (e-alunos, website e
facebook);
M)

Quando, no final das séries disputadas por pontos referidas no artigo anterior, existam
equipas em situação de igualdade pontual, o desempate é efetuado de acordo com os
seguintes critérios e ordem de preferência:
M1) O maior número de pontos alcançados pelas equipas empatadas, nos jogos que
realizaram entre si;

M2) A diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelas
equipas empatadas, nos jogos que realizaram entre si;
M3) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos
pelas equipas empatadas, nos jogos realizados na fase da prova em causa;
M4) O maior número de vitórias na fase da prova em causa;
M5) O maior número de golos marcados na fase da prova em causa;
M6) O menor número de golos sofridos na fase da prova em causa.
N)

Cada equipa deverá nomear um capitão que ficará responsável pela reserva do espaço
desportivo (em parceria com o capitão da equipa adversária), bem como pelo
preenchimento e entrega da ficha de jogo a um responsável da organização.

O)

Cada equipa apenas poderá adiar dois encontros, sendo que a falta de comparência a um
terceiro a excluirá da competição. Caso tal aconteça, todos os resultados em que esta
equipa esteve envolvida ficarão sem efeito.

P)

O pagamento a entidades desportivas ficará ao encargo das equipas envolvidas no
encontro e não da Comissão de Curso 10-16.

Q)

Após a fase de inscrição será realizada uma reunião com os capitães das diferentes
equipas (local e hora a designar) de forma a discutir:
Q1) o regulamento supracitado;
Q2) calendário de jogos;
Q3) inclusão ou não das regras de atraso ao GR e número de faltas;

