Regulamento
Torneio de Futebol de Rua

1 - O Torneio de Futebol de Rua da Junta de Freguesia de Casal de Cambra realiza-se no dia 5 e
6 de Maio, inserido no Evento Fim-de-semana do Desporto. Dependendo do número de equipas
inscritas o Torneio puderá realizar-se apenas num dos dias.
2 – A inscrição é feita através do preenchimento da ficha de inscrição que deve ser entregue na
secretaria da Junta de Freguesia de Casal de Cambra ou enviada para o e-mail
secretaria@casalcambra.com , até ao dia 3 de Maio.
3 - Cada equipa poderá inscrever no mínimo de cinco jogadores e no máximo de dez jogadores.
Em cada jogo, cada equipa será composta por 5 jogadores efetivos.
4- O número de substituições é ilimitado, podendo os jogadores substituídos voltar ao terreno
de jogo. Os jogadores, após terem sido substituídos, podem permanecer no banco de suplentes.
5- As equipas serão agrupadas em dois grupos, jogando todas entre si em cada série. O 1º
classificado do grupo 1 joga com o 2º classificado do grupo 2 e vice-versa. Os últimos
classificados de cada grupo irão disputar entre si os últimos lugares.
6 - A qualificação será feita por pontos: 0 ponto por derrota e 3 pontos por vitória. No caso de
empate as equipas devem proceder à marcação de 3 grandes penalidades. A equipa vencedora
das grandes penalidades recebe 3 pontos e a vencida 1 ponto. Dada a importância do fair-play,
se duas equipas obtiverem o mesmo número pontos depois de terem disputado os jogos
regulamentares, o conjunto do número de cartões amarelos, azuis e vermelhos de cada equipa
é decisivo, sendo que passa a equipa que obtiver o menor número de cartões. Em caso de
igualdade é decisiva a diferença de golos. Considera-se em 1º lugar a equipa que tiver vantagem
no confronto direto.
7 - Todos os jogos se disputarão em dois meios tempos de 10 minutos, separados por intervalo
de troca de campo. O relógio para sempre que o jogo for interrompido pelo juiz de campo.
8 - Os jogos do torneio serão disputados segundo algumas leis do jogo de Futebol de Rua
oficialmente em vigor.

9 - Os jogos não serão arbitrados por árbitros mas sim por juízes de campo, apelando à
participação ativa na prática do fair play dos jogadores. Os juízes de campo serão elementos das
equipas que se voluntariem para tal.
10 - Qualquer jogador que seja expulso pelo juiz de campo durante o jogo não poderá participar
no jogo seguinte.
11 - Nos prémios a distribuir, serão atribuídos trófeus às três primeiras equipas e à Equipa FairPlay, ou seja, a que tiver cometido menos faltas, sendo esta a Taça mais importante do Torneio.
A Cerimónia de encerramento realizar-se-á imediatamente a seguir ao jogo da final, no dia 6 de
Maio, devendo estar presentes todas as equipas.
12 - Todas as equipas deverão usar o seu equipamento, sendo a comissão organizadora
responsável pela atribuição de coletes.
13 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora do
torneio. Todos os protestos e queixas devem ser dirigidos à comissão organizadora do torneio,
cuja decisão será final e vinculativa. A comissão não aceitará queixas relativas às decisões
tomadas pelo juiz de campo.

