Clube de Futebol «Os Armacenenses»

15 Setembro de 2022

Regulamento
3ª Liga Gaivotas Cup 2022-2023
FUT 5

Artigo 1.º
(Organização)
A Organização da 3ª Liga Gaivotas Cup Fut5 2022-2023, no escalão de Petizes A 2016, em Armação de Pêra, é da
responsabilidade do Clube de Futebol Os Armacenenses, através do seu Departamento de Futebol Juvenil.

Artigo 2.º
(Equipas Participantes)
1.

Este encontro será realizado no formato tipo campeonato.

2.

Neste encontro existirão 16 equipas participantes neste escalão, onde as mesmas jogam todas contra todas a só uma
volta, em vários encontros em que todas elas serão convidadas pela Organização.

3.

Cada equipa deverá ser constituída por um máximo de 20 jogadores, sendo esta acompanhada pelo respectivo
treinador, massagista e outros elementos que as mesmas considerem importantes, num máximo de 3 elementos.

4.

Só poderão participar em cada jogo, um máximo de 20 jogadores inscritos na ficha do respectivo jogo, podendo estes
serem substituídos ao longo do torneio mediante autorização prévia da Organização.

5.

Todos os jogadores deverão fazer-se acompanhar do cartão de jogador que comprove a sua licença desportiva e a
sua data de nascimento ou a identificação pessoal.
Artigo 3.º
(Leis de Jogo)

Os jogos serão disputados de harmonia com as disposições das Leis do Jogo: Futebol 5

Artigo 4.º
(Duração dos Jogos)
1.

Cada jogo terá a duração de 20 minutos, corridos.

2.

Existirá um intervalo de 10 minutos entre cada jornada.

Artigo 5.º
(Campeonato)
1.

As 10 equipas participantes vão competir num sistema de todos contra todos,

2.

São atribuídos 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e 0 pontos por derrota.
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Artigo 6.º
(Desempate em Caso de Igualdade)

1.

Em caso de igualdade pontual entre as equipas no final da liga, o desempate será feito com base nos seguintes
critérios:
a)

Resultado do jogo entre as referidas equipas;

b)

Melhor diferença entre golos marcados e sofridos dos clubes empatados, no total dos jogos da fase.

c)

Maior número de vitórias.

d)

Maior número de golos marcados.

e)

Menor número de golos sofridos.

f)

Equipa mais jovem (média mais baixa das idades de todos os jogadores da equipa).

Artigo 7.º
(Classificação Final)

1.

Existe classificação final, com entrega de taça e medalhas para todos os participantes

2.

Premio de Melhor Guarda Redes e Melhor Marcador

Artigo 8.º
(Nomeação dos Árbitros)
Os Árbitros serão nomeados pela Organização do Torneio.

Artigo 9.º
(Responsabilidades)
Cada equipa convidada será responsável pelos diversos seguros contra acidentes dos seus jogadores e acompanhantes.
A Organização declina nestes casos toda a responsabilidade.

Artigo 10.º
(Casos Omissos)
Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Organização do Encontro.

A Coordenação
Os Armacenenses
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