Regulamento para o Torneio Intercursos de Futsal AEFCT
2016 Versão 1
1. As inscrições realizam-se de 15 de fevereiro a 1 de Março. O custo de
inscrição é 2€ por jogador.
2. As inscrições são feitas no guichet da AEFCT entre as 09:00 e as 14:30 e
das 15:30 às 18:00 de segunda a sexta-feira.
3. Para se proceder à aprovação da inscrição de cada jogador este terá
obrigatoriamente e apresentar os seguintes documentos:
a. Cópia do bilhete de idenSﬁcação (Bilhete de IdenSdade, Cartão
de Cidadão ou Passaporte) válidos.
b. CerSﬁcado de matrícula relaSvo ao ano leSvo 2015/2016.
4. Só é considerado que uma equipa está inscrita quando esta proceder
ao pagamento da inscrição no mínimo de 5 (cinco jogadores). Só são
considerados como jogadores inscritos os que apresentarem toda a
documentação exigida.
5. Cada equipa poderá ser consStuída no máximo por 10 (dez) jogadores,
havendo a possibilidade de as equipas serem mistas.
6. O campeonato terá início no dia 7 de Março.
7. O jogo é composto por duas partes de 20 minutos corridos, com 5 de
intervalo.
8. Todos os elementos da equipa têm de possuir equipamento igual. Caso
ambas as equipas possuam equipamentos da mesma cor, uma delas
terá que usar coletes e a escolha desta é feita através de moeda ao ar.
Os coletes são disponibilizados pela organização.
9. As equipas serão sorteadas e os jogos são de confronto direto. O
sorteio decorrerá no dia 3 de Março pelas 14:30.

10. Cada equipa terá 48 horas para solicitar mudanças de jogos. Estes
pedidos só serão válidos se forem efetuados através do email:
desporto@ae.fct.unl.pt
11. Depois do prazo esSpulado no ponto 10, não serão aceites mudanças.
Caso a equipa falte, perde por falta de comparência.
12. Cada equipa terá que ter dois jogadores para arbitrar os jogos que
lhes forem atribuídos. Caso não compareçam a equipa será penalizada
em 1 ponto na primeira falta e em 3 pontos na segunda falta.
13. São tolerados apenas 10 minutos de atraso para que as equipas se
apresentem no campo, equipadas e prontas para jogar.
14. Qualquer atleta que cometa algum ato de violência ou desrespeito
por um adversário, árbitro ou membro da organização é excluído do
torneio.
15. Caso o tempo não esteja propício à práSca de desporto ao ar livre,
esses jogos serão reagendados para data a deﬁnir. Esta data será
deﬁnida nesse dia, entre ambas a equipas e a organização.
16. No ﬁnal de cada jogo as equipas têm direito a usufruir das instalações
balneares.
17. Quaisquer estragos causados por elementos das equipas são da sua
responsabilidade e os custos que poderão vir a ter serão pagos pelos
próprios.
18. O prémio da equipa vencedora será uma pulseira para a Semana do
Caloiro 2016/2017 por jogador, que é pessoal e intransmissível.
19.

O presente regulamento está sujeito a alterações, exclusivamente
efetuadas por membros da AEFCT. Estas alterações só entrarão em
vigor após a nova versão ser disponibilizada publicamente (nos locais
de divulgação online do evento e no guichet da AEFCT).

