
 

 

15º Torneio Inter-Escolas – Futebol de 7 

Regulamento 

 

Artigo 1º 

Generalidades 

 O Torneio de Futebol de 7 Inter-Escolas de 1º Ciclo é aberto a todas as escolas 
básicas de 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Lourosa, públicas e privadas. 
 

 O Torneio será realizado no dia 24 e 25 de Março de 2012. 
 

 A organização e dinamização do evento será da inteira responsabilidade do 
Gabinete de Desporto da Junta de Freguesia de Lourosa. 
 

 A organização do evento terá como condicionantes: 
• Número de equipas participantes; 

 

Artigo 2º 

Sistemas de Prova 

 O evento será disputado numa 1ª fase por dois grupos (primeiro dia), e seguido 
das finais (segundo dia) que colocará o primeiro do grupo um com o primeiro 
do grupo dois e assim sucessivamente.  

 Os grupos serão previamente sorteados. 

 

 

 

 

 

 



Artigo 3º 

Duração dos Jogos 

 Todos os jogos terão a dração de 15 minutos cada parte, num total de 30 
minutos, com intervalo de 5 minutos. O intervalo entre cada jogo terá 10 
minutos. 

 

 

Artigo 4º 

Formas de Desempate 

 4.1 Estão previstas as seguintes formas de desempate: 
 1º Confronto Directo; 
 2º Diferença entre golos marcados e sofridos; 
 3º A equipa inscrita que tiver menor média de idade; 

 

Artigo 5º 

Substituições 

 Às equipas não será colocado qualquer tipo de limitação em relação às 
substituições, sendo estas ilimitadas. Os jogadores substituídos poderão voltar 
ao jogo. As substituíções devem ser consumadas junto à linha definida para o 
efeito. 

 

Artigo 6º 

Qualificação dos Jogadores 

 Todos os jogadores para participarem no evento terão que frequentar uma 

escola pública ou privada do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Lourosa. 

 

 As equipas podem apresentar elementos masculinos e femininos. 

 
 A idade máxima para que os jogadores possam participar no torneio é de 11 

anos. 

 



Artigo 7º 

Material 

 O equipamento das equipas será composto por calção, meias, camisola e 
sapatilhas. A camisola deverá ser igual em todos os elementos de uma equipa. 

Artigo 8º 

Arbitragem e Disciplina 

 A arbitragem será regulada como se encontra estabelecido para as 
competições oficiais da modalidade. 

 

Artigo 9º 

Local do Evento 

 A actividade irá decorrer no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2,3 de 
Lourosa. 

 

Artigo 10º 

Administração da Prova 

 O responsável pela escola deverá apresentar a ficha de identificação dos alunos 
que irão participar no torneio, para proceder ao preenchimento da respectiva 
ficha de inscrição. Esta, tem que conter os seguintes dados: Nome completo, 
data de nascimento, escola a que pertence, fotocópia do bilhete de identidade 
ou cédula pessoal. 
 
 

Artigo 11º 

Organização Financeira 

 Não será cobrada a entrada no recinto desportivo durante o evento; 
 A organização não assume qualquer tipo de responsabilidade em casos de 

acidentes pessoais, danos ou extravio de materiais inerentes aos participantes 
e respectivos acompanhantes. 

 

 



Artigo 12º 

Outros 

 Os casos negligentes presentes no actual regulamento serão da 
responsabilidade da organização promotora.   

Artigo 13º 

Prémios 

 Os prémios atribuídos pela organização serão os seguintes: 
• Taças para as equipas participantes; 
• Medalhas para todos os participantes; 
• Troféu para o melhor marcador; 
• Troféu para o melhor jogador; 
• Troféu para a defesa menos batida; 
• Troféu para a melhor claque; 
• Troféu Fair-play; 

 

Artigo 14º 

Inscrições  

 As equipas terão um número máximo de 15 elementos, não sendo aceites 
inscrições que excedam esses elementos; 

 As inscrições poderão ser entregues até ao dia 17 de Março de 2012 na Junta 
de Freguesia de Lourosa/Biblioteca de Lourosa. 

 Para mais informações relativas ao presente regulamento ou eventuais dúvidas 
em relação ao evento, contacte-nos através: 

• Eurico Mateus: 938900503 
• Biblioteca de Lourosa: 2274452698 

 

 


