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VI Liga Futsal 2019/2020 

Regulamento 
 

Equipas 

Artigo 1º 

Esta liga de futsal encontra-se aberta a equipas de empresas devidamente 

certificadas, podendo ser aberto igualmente a clubes ou associações 

desportivas interessadas em participar. 

 

Artigo 2º 

Deve ser do entendimento de todas as equipas, que o objetivo principal é não 

só a competição tendo em vista a obtenção da vitória ou a promoção de estilos 

de vida saudáveis, mas, igualmente desenvolver um evento competitivo que 

fomente o espirito do fair-play e éticas desportivas. 

 

Datas 
Artigo 3º 

A Liga de Futsal Sideline decorrerá de Outubro 2019 a Maio de 2020, sendo os 

jogos realizados às segundas e/ou quartas – feiras, entre as 20 e 24 horas, 

sujeito a confirmação. Contudo, poderão também ser realizados fora deste 

período horário, tendo em conta as seguintes especificidades: Acerto de 

calendário e/ou especificidades/necessidades logísticas da organização. 

Todos os jogos serão realizados no Pavilhão Multiusos de Odivelas – Alameda 

do Porto Pinheiro, 2675 Odivelas. 

 

Inscrições 
 

Artigo 4º 

As inscrições das equipas serão aceites até ao dia 31 de Agosto e a inscrição 

dos atletas prolonga-se até ao dia 15 de Setembro de 2020. 

 

Artigo 5º 

As inscrições só serão aceites mediante a entrega de todos os documentos 

necessários (Ficha de inscrição de equipa), bem como o pagamento da 

respectiva taxa de inscrição, no valor de 1250 Euros (mil, duzentos e cinquenta 

euros) + IVA. 
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Artigo 6º 

Todos os atletas deverão, obrigatoriamente, possuir um seguro desportivo, 

podendo efectuar o seguro fornecido pela Organização, pelo valor de 29,00 

por atleta/ano. 

 

Artigo 7º 

Cada equipa pode inscrever até 18 jogadores, podendo ao longo da época, 

existir a substituição de elementos inscritos por novos atletas, não podendo 

no entanto, regressar o atleta que foi substituído, com excepção das 3 últimas 

jornadas ou da fase final se houver, mais um delegado ou treinador (opcional), 

em ficha própria para o efeito e que será disponibilizada pela Organização. 

 

Artigo 8º 

Não é possível a inscrição de jogadores federados na Federação Portuguesa de 

Futebol na presente época desportiva.  

 
Artigo 9º 

A pré-inscrição é aceite com a entrega da ficha de inscrição completamente 

preenchida, acompanhado de cópias legíveis dos documentos de identificação 

(BI/CC) de todos os elementos das equipas e de um pagamento inicial. 

 

A inscrição definitiva só será confirmada depois da entrega dos comprovativos 

de transferência, por parte das equipas. Os valores indicados são por equipa e 

para 18 elementos, se uma equipa possuir menos elementos, o valor não se 

altera. 

 

Artigo 10º 

Cada equipa participante terá direito a:  

          

  Prémios para todas as equipas; 

  Dois árbitros por jogo; 

  Presença de fisioterapeuta;  

  Acompanhamento permanente de técnicos da Sideline; 

  Água em todos os jogos; 

  Divulgação nos média, Facebook e página oficial da competição; 

  Fotografo durante a competição; 
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Quadro Competitivo 
 

Artigo 11º  

Campeonato a duas voltas, todos contra todos. 

 

Artigo 12º  

O sistema de pontuação em vigor é o seguinte:  

Vitória: 3 pontos  

Empate: 1 ponto  

Derrota: 0 pontos  

 

Em casos de empate pontual entre equipas, o desempate será feito tendo por 

base os seguintes critérios: 

 

a) Resultado do confronto directo. 

b) O goal-average (diferença de golos marcados-sofridos). 

c) O maior número de golos marcados pelas equipas. 

d) Melhor registo disciplinar. 

 

 

REGRAS 
Artigo 13º  

As regras seguidas serão as regras oficiais de futsal, que podem ser 

consultadas no site: http://www.apaf.pt/apaf/formacao/?p=111&id=2  

contudo, irão haver, neste torneio, algumas alterações às regras oficiais, acima 

mencionadas, devido às especificidades do próprio torneio:  

a) Número de jogadores: O número máximo de jogadores inscritos por jogo é 

de 12. 

b) Equipamentos: A numeração nos equipamentos é obrigatória sendo 

excepção quando duas equipas tiverem equipamentos semelhantes e uma, a 

que pelo calendário jogar fora, usar coletes fornecidos pela organização.  

c) Tempo de Jogo: Os jogos terão duas partes de 20 minutos (corridos), com 

um intervalo de 5 minutos, com excepção do ultimo minuto em cada parte, 

que é ao cronometro.  

 
JOGOS 

Artigo 14º  

Para um jogo ter início, cada equipa deve apresentar um mínimo de 5 

jogadores. Se esta regra não for satisfeita nos 5 minutos subsequentes à hora 

marcada para o início do jogo, será averbada à equipa uma falta de 

http://www.apaf.pt/apaf/formacao/?p=111&id=2%20


 

5 

 

comparência. Uma equipa que falte mais que 3 jogos será desclassificada, 

perdendo todos os jogos (já realizados e por realizar) pelo resultado de 3-0. 

 

 

Artigo 15º  

Cabe à organização nomear os árbitros para os jogos. As decisões da equipa 

de arbitragem são soberanas e definitivas, não havendo lugar a apelo, mesmo 

que isso tenha reflexos no resultado do encontro.  

 

Artigo 16º  

Vinte (20) minutos antes do início de cada jogo o Treinador/Delegado ou o 

Capitão de equipa deverá apresentar, à mesa, a identificação dos jogadores (ou 

outros feitos propositadamente para o Torneio) que vão constar na ficha de 

jogo. No banco poderão sentar-se apenas as pessoas devidamente 

identificadas e inscritas.  

 

PRÉMIOS 
Artigo 17º  
 

Haverá taças para todas as equipas, bem como prémios individuais: 

 

 Melhor Marcador  

 Melhor Guarda-Redes 

 Melhor Jogador  

 Prémio Fair Play 

 Prémio Disciplina 

 

As taças e prémios serão entregues às equipas em cerimónia a realizar após o 

fim do campeonato.  

 

Critérios de Atribuição dos Prémios: 

 

Melhor Marcador – Será considerado melhor marcador do campeonato o 

jogador que marcar mais golos. Em caso de empate entre dois ou mais 

jogadores, são estes os critérios de desempate: Menor número de jogos 

jogados; melhor registo disciplinar e pior classificação da Equipa.  

 

Melhor Guarda-redes – A decidir pela Organização. 

 

 Melhor Jogador – A decidir pela Organização.  
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Fair-Play – O troféu Fair-Play destina-se a reconhecer a equipa com maior 

espirito desportivo, no decorrer do jogo, antes e após o mesmo. 

 

Disciplina – A Taça Disciplina será entregue à equipa mais disciplinada ao 

longo do torneio, com menor número de pontos, entre cartões amarelos (1 

ponto) e vermelhos (10 pontos). Em caso de empate entre duas ou mais 

equipas, é este o critério de desempate: Pior classificação da Equipa. 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 
 

Artigo 18º  

O árbitro é soberano nas suas decisões e é a autoridade única em termos 

técnicos e disciplinares, na condução do jogo. A sua autoridade começa no 

momento em que entra no recinto do jogo e termina quando as duas equipas 

abandonarem o recinto do jogo. O recinto de jogo inclui a distância entre o 

campo e os balneários.  

 

Artigo 19º  

Os jogadores ou delegados expulsos devem acatar a decisão do árbitro, e 

retirar-se do recinto de jogo, sob pena do seu comportamento resultar na 

expulsão do torneio ou desclassificação da equipa.  

 

Artigo 20º  

Exige-se às equipas que neste torneio impere o fair play, e como tal, não serão 

permitidas acções dos jogadores ou outros intervenientes, que possam pôr em 

causa esse objectivo. As sanções disciplinares existentes durante o jogo serão 

apreciadas pela organização e poderão ter consequência nos jogos seguinte:  

 

3 Cartões amarelos em jogos diferentes – 1 jogo de suspensão  

2 Cartões amarelos no mesmo jogo – 1 jogo de suspensão  

1 Cartão vermelho directo – 1 ou mais jogos de suspensão, conforme 

apreciação da organização, do acto que levou à expulsão do jogador.  

 

As reincidências disciplinares de jogadores levarão a um agravamento dos 

jogos de suspensão, a decidir pela organização, caso a caso. 

 

Os castigos são transversais aos jogos da Taça. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Artigo 21º  

Cabe à organização, a cargo da Sideline – Events, decidir sobre qualquer caso 

omisso neste regulamento.  

Poderá também obter mais informações ou efectuar a sua inscrição em, 

www.sideline-events.pt ou pelo correio electrónico, geral@sideline-events.pt  

 

 

Sideline Events: 
Rua D. Dinis, Lote 282, Loja 22,  

2620-336 Ramada 

219 337 842/912025384 

 
 

  

  

  

                           

 

 

 

 

Apoios: 

 

                                                       

 

           

                                                                                        

 

                                   

http://www.sideline-events.pt/
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