18º TORNEIO CONCELHIO DE FUTSAL SUB-13
“ GONDOMAR 2015 “

A Escola Desportiva e Cultural de Gondomar vai, uma vez mais e pelo 18º ano
consecutivo , em colaboração com a Câmara Municipal de Gondomar, levar a
efeito o 18º. Torneio Concelhio de Futsal Sub-13 (Jovens até aos 13 anos de
idade – feitos em 2015), “ Gondomar 2015 “
Assim, caso estejam interessados em participar no referido torneio, enviamos, em
anexo, a regulamentação da prova e os respectivos boletins de inscrição.
Chamamos a especial atenção para o facto de que as inscrições encerram no dia
16 de Maio de 2015, estando o início da prova previsto para 24 de Maio de
2015.
Para qualquer informação adicional devem contactar a Escola Desportiva e
Cultural de Gondomar ou o Sector de Desporto da Câmara Municipal de
Gondomar.
Contactos:
Câmara Municipal de Gondomar (Desporto) :
224664620
Escola Desportiva e Cultural de Gondomar :
933528974 (João Paulo)
914096940 (Victor Santos)
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CALENDARIZAÇÃO

INSCRIÇÕES: 16-05-2015 (Data limite)
ENTREGA DOCUMENTOS: 16-05-2015 (Data limite)

SORTEIO: 18-05-2015
INÍCIO DA PROVA: 24-05-2015
ENCERRAMENTO: 04/05 de Julho (Pav. a definir)
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REGULAMENTO

1 - São admitidas inscrições de todas as colectividades, grupos ou associações
desportivas, culturais e recreativas sediadas no concelho de Gondomar.
2 - O Torneio será realizado aos Fins de semana (de acordo com a disponibilidade dos
pavilhões), podendo ainda ocorrer em outros dias a designar no sorteio do Torneio.
3 - O Torneio será composto por 2 Fases :
1ª Fase – Nesta fase as equipas serão agrupadas por freguesias ou grupos de
freguesias de acordo com o volume de inscrições em cada uma delas.
Serão utilizados todos os pavilhões concelhios disponíveis.
2ª Fase / Final – Serão apurados para a fase final as equipas melhor
classificadas em cada série e na proporção das equipas concorrentes.
As equipas que não forem apuradas para a fase final, disputarão a 2ª fase da
prova para atribuição da classificação final do torneio.
4 - O torneio decorre sob a alçada do Regulamento Oficial da Associação de Futebol do
Porto, nomeadamente no que diz respeito a regras e disciplina.
5 - Cada jogo terá a duração de 40 minutos divididos em duas partes iguais de 20
(vinte) minutos com intervalo de 5 (cinco).
6 - Os jogos deverão ter o seu início à hora previamente marcada com tolerância
máxima de 15 (quinze) minutos.
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7 - Qualquer falta de comparência, que não seja devidamente justificada, representa a
eliminação imediata da equipa.
8 - Antecipações ou adiamentos de jogos poderão ser autorizados desde que sejam
solicitados com uma antecedência de 10 dias, tenham a concordância da equipa
adversária, seja autorizada pela organização e as equipas apresentem horários
alternativos para a realização das partidas. Caso as equipas não cheguem a acordo
será a Organização a fixar a data e local do jogo.
9 - Os jogos relativos a qualquer adiamento deverão ser sempre efectuados antes da
jornada seguinte.
10 - Cada equipa deve inscrever, no máximo, dois dirigentes, dois treinadores, um
massagista e 12 jogadores, não sendo admitidas inscrições suplementares de
jogadores após o início do torneio.
11 - São aceites para a competição jogadores que obedeçam aos seguintes
parâmetros:
11.A) Idade máxima de 13 anos, completados em 2015 (nascidos em 2002, 2003,
2004 e 2005).
11.B) Atleta Federado por um Clube do Concelho (comprovado com cópia do
Cartão de Atleta) , ou Residência no Concelho (a comprovar pelo documento
identificativo – B.I./Cédula Pessoal ou outro).
11.C) Impresso de autorização Paternal/Tutor devidamente preenchido conforme
requisitos mencionados e acompanhado de cópia do B.I./C.C. do subscritor.
12 - Juntamente com a ficha de inscrição, deverão ser entregues fotocópias do B.I./C.C.
de todos os jogadores- em folha A4, bem como uma fotografia recente de todos os
intervenientes (jogadores, delegados e equipa técnica).
No acto de entrega deve ser apresentado o B.I./C.C./Cédula original para
confirmação da cópia apresentada.
13 - Os jogadores serão obrigados a utilizar SEMPRE O MESMO Nº DE CAMISOLA
durante todo o torneio.
14 - Qualquer acção disciplinar grave da equipa, seus dirigentes ou apoiantes pode
justificar a eliminação imediata da prova.
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As sanções disciplinares aplicadas pela Comissão Disciplinar do Torneio são
irrevogáveis e não são passíveis de contestação.
As acções graves praticadas pelas equipas intervenientes, serão objecto de registo por
parte do Pelouro da Cultura e Desporto desta Câmara.
15 - Chamamos a especial atenção das equipas para a data limite das inscrições e
entrega de documentação indicados no documento anexo.
16 - Todos os documentos devem ser entregues na sede da Escola Desportiva e
Cultural de Gondomar ou no sector de Desporto da Câmara Municipal de
Gondomar, no horário normal de expediente.
17 – Casos omissos neste Regulamento serão tratados individualmente pela
Organização do Torneio.

