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- Introdução…  

 

 

O 2º. TORNEIO “GLOBALCHANCE” EM  FUTSAL - ALCOCHETE  2016, é um 

evento organizado e levado a efeito pelo Futebol Clube de São Francisco, no dia 17, 18 e 19 

de Junho de 2016, no Pavilhão Gimnodesportivo da Vila de Alcochete, onde pretende ser 

uma grande festa, mais uma grande jornada de divulgação, promoção, e prestigiar aqueles 

que maior esforço e dinamismo se dedicam à promoção do FUTSAL. 

Pretende-se evidenciar o trabalho, evolução, empenho e dedicação dos atletas e 

técnicos que se revelaram durante a época desportiva corrente, tendo como principal missão 

o fomento da saudável prática desportiva e a promoção do futsal. 

O Futebol Clube de São Francisco, propõe-se organizar anualmente este evento, pelo 

que vai levar a efeito a 2ª. edição. Este ano vamos ter a participação de: 21 clubes, 32 

equipas, 08 escalões, 74 jogos e cerca de 650 atletas e técnicos, representativas de vários 

Concelhos e Distritos do país.  

Contamos ainda com cerca de 2.300 pessoas, as quais nos visitarão a Vila de 

Alcochete, e estarão presentes no nosso Torneio / Evento. 

Para o êxito deste evento, contamos com o apoio da autarquia local e das empresas da 

região. 

Neste contexto, observando as regras oficiais da modalidade e as que 

especificamente se impõem por força da natureza concreta da prova, apelamos para o 

espírito festivo e para os valores da amizade, do “fair play” e do bom senso, na resolução de 

todas as questões que se vierem a colocar no decorrer do Torneio.  
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ENQUADRAMENTO 

1.º 

O Torneio será organizado pelo Futebol Clube de São Francisco e desenvolver-se-á no 

Pavilhão Gimnodesportivo da Vila de Alcochete, de 17 a 19 de Junho de 2016.  

Todas as equipas participantes em mais este evento organizado pelo F. C. São Francisco, 

fazem-no num contexto de respeito e de amizade mútuos e sobretudo num quadro de 

reconhecimento do seu importante papel, no Concelho e na Região em que actuam, na 

valorização e dignificação do associativismo cultural, recreativo e desportivo, na promoção 

do fenómeno desportivo, da formação e da modalidade do Futsal. 

 

ABERTURA DO TORNEIO 

2.º 

No dia 17 de Junho de 2016, pelas 19h00, dar-se-á início à abertura do evento, com a 

actuação de um Mini Concerto / Tatum, abrilhantada pela Fanfarra dos Bombeiros 

Voluntários de Alcochete, seguidamente com a entrada e desfile no tapete de jogo, de todos 

os Clubes / Associações, representados no torneio, através da chamada sonora de atletas 

trajando/equipados rigorosamente com o equipamento destes, o qual transportará e exibirá a 

sua Bandeira em redor do campo e se colocará no centro do tapete de jogo.  

 

QUADRO REGULAMENTAR GERAL 

3.º 

No decorrer do Torneio observar-se-ão imperativamente todas as normas oficiais vigentes 

nos regulamentos federativos da modalidade, com excepção dos tempos de jogo e de todas 

as demais normas que resultem especificamente da natureza concreta da prova, plasmadas 

no presente regulamento e a aplicar, com bom senso e proporcionalidade, pela organização.  

 

MODELO COMPETITIVO 

4.º 

FORMATO DA PROVA - O torneio funcionará segundo o clássico formato 

quadrangular, com meias-finais, jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares, e final. 

 

5.º 

1. Neste modelo competitivo cada uma das quatro equipas participantes disputam um jogo 

de apuramento, jogando a semi-final pelos 3.º e 4.º lugares as equipas derrotadas e, 

disputando a final as equipas vencedoras.  
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2. Terminando qualquer jogo com igualdade no marcador, decorrido que esteja o tempo 

regulamentar, o mesmo será desempatado mediante uma primeira série de três penalidades 

e, se a igualdade de mantiver, mediante sucessivas séries de uma única penalidade, até que 

se apure o vencedor. 

 

SORTEIO E PROGRAMA 

6.º 

O sorteio terá lugar pelas 20 horas do dia 17 de Maio de 2016, na sede do Futebol Clube de 

São Francisco, de forma genericamente livre (apenas pontualmente condicionado às 

necessidades específicas de algumas equipas que viajam de mais longe). 

 

TEMPOS E PREPARAÇÃO DOS JOGOS 

7.º 

1. Os jogos terão a duração de 30 m (15x15 minutos – cada uma das partes) para os 

seguintes escalões: 

 Traquinas e Benjamins; 

Cada equipa terá direito a 1 tempo morto em cada parte de jogo. 
 

 

Os jogos terão a duração de 40 m (20x20 minutos – cada uma das partes) para os seguintes 

escalões: 

 Infantis - Iniciados  e  Juvenis  

Cada equipa terá direito a 1 tempo morto em cada parte de jogo. 
 

 

Os jogos terão a duração de 50 m (25x25 minutos – cada uma das partes) para os seguintes 

escalões: 

 Juniores Masc. - Seniores Masc.  e  Veteranos. 

Cada equipa terá direito a 1 tempo morto em cada parte de jogo. 
 

 

2. Os tempos serão corridos e cronometrados a partir da Mesa e perceptíveis através do 

quadro electrónico.  

3. A contagem do tempo só poderá ser interrompida em casos excepcionais e ordenada pelo 

árbitro do jogo à Mesa, nomeadamente em casos de paragens prolongadas motivadas por 

lesões ou outros incidentes graves que ponham em causa o normal desenrolar da partida.  

4. Os intervalos serão apenas e impreterivelmente de 05 minutos.  
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8.º 

1. As equipas devem observar e respeitar rigorosamente os horários dos jogos anunciados 

no respectivo Programa do torneio, podendo atrasos superiores a 10 minutos levar à 

desclassificação ou derrota administrativa a decidir pelo Director do Torneio.  

2 . Devendo assim iniciar a sua preparação para os jogos, da seguinte forma:  

a) aceder ao respectivo balneário no intervalo do jogo imediatamente anterior;  

b) proceder ao respectivo aquecimento no recinto/ringue contíguo ao Pavilhão do jogo;  

c) apresentar-se até 5 minutos antes do início da partida junto do balneário do árbitro do 

jogo.  

 

 

PRESSUPOSTOS DE PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS 

9.º 

1. As equipas participantes deverão informar a organização do Torneio da composição das 

suas equipas (técnicos, delegados, massagistas e atletas), através da entrega da respectiva 

Ficha de Inscrições da Equipa junto da Mesa aos jogos, até 15 minutos antes do início do 

seu primeiro jogo no Torneio.  

2. Não poderão ser inscritos para o Torneio mais de 20 atletas, 3 técnicos, 2 delegados e 2 

massagistas, sendo que, não obstante, em cada jogo só poderão estar no banco os 

elementos regulamentarmente definidos (constantes da respectiva Ficha de Jogo).  

 

10.º 

1. As idades regulamentares dos atletas para participação no Torneio nos respectivos 

escalões deverão ser escrupulosamente respeitadas e corresponderão às exigíveis para a 

época desportiva 2015/2016, nomeadamente: 

  

a) TRAQUINAS (nascidos em 2007 a 2009), 

b)  BENJAMINS (2005 e 2006), 

c)  INFANTIS (2003 e 2004),  

d) INICIADOS (2001 e 2002), 

e) JUVENIS MASCULINOS (1999 e 2000)  

f) JUNIORES MASCULINOS SUB-20 (1996, 1997 e 1998) 

g)  SENIORES (-1995 a …) 

h) VETERANOS (mais de 30 anos de idade).  
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PARTICIPAÇÃO NO ESCALÃO VETERANOS 

11.º 

A participação das equipas de veteranos no torneio deste ano, são constituídas por 

elementos de diversas incorporações de Bombeiros, nomeadamente por elementos dos 

Bombeiro Voluntários do Pinhal Novo, Bombeiro Voluntários do Montijo, Regimentos 

Sapadores de Bombeiros de Lisboa e o Futebol Clube de São Francisco. 

 Os seus participantes poderão ser atletas federados; 

 A constituição e formação das equipas, nomeadamente as idades, sexo dos seus atletas 

é da responsabilidade das entidades participantes; 

 Poderão ser inscritos atletas com menos de 30 anos de idade; 

 Para que haja competitividade entre as equipas, não poderão estar em jogo/campo, ao 

mesmo tempo, três ou mais atletas, com idade igual ou inferior a 30 anos de idade. 

 

 

MESA AO JOGO 

12.º 

1 – A mesa ao jogo é composta por elementos da organização, acompanhado pelos 

delegados das equipas em jogo.  

2 – São funções da mesa ao jogo, cronometrar o tempo de jogo, assinalar os golos no 

Marcador Electrónico, as faltas, identificar os praticantes e sinalizar o final dos períodos de 

jogo. 

3 – Ficha Técnica do jogo 

 A Organização emitirá/cederá antecipadamente ao jogo, uma Ficha Técnica do Jogo a 

cada equipa participante, a qual deverá apresentar obrigatoriamente antes do início do jogo, 

a inscrição de toda a equipa. 

 Pontualmente poderão inscrever-se na Ficha Técnica do Jogo desde que reunidas as 

seguintes condições: 

 Constem efectivamente no boletim de inscrição da equipa 

 Neste quadro, as equipas participantes deverão entregar na mesa da organização a 

Fichas Técnica do Jogo, juntamente com os cartões de identificação de todos os seus 

elementos (Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão, Passaporte, Cartão Federativo da 

respectiva Associação Distrital ou qualquer outro documento com foto, nome e data de 

nascimento).  
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 Só serão aceites fotocópias dos documentos de identificação em perfeitas condições de 

legibilidade, à sua identificação  

 Em caso de dúvida, a organização exigirá a apresentação do documento original, mesmo 

após o início do torneio. 

 A não satisfação desta exigência impede o seu portador/atleta de continuar a participar no 

torneio até á apresentação do referido documento. 

 Os dirigentes devem apresentar a ficha técnica anexando os cartões 15 minutos antes do 

início do jogo. 

4 – Sendo que os atletas só poderão jogar no seu escalão etário e no escalão 

imediatamente seguinte, não se impondo período mínimo de descanso entre cada jogo em 

que intervenham.  

 

ARBITRAGEM E DISCIPLINA 

13.º 

1. A arbitragem do Torneio será assegurada, sempre que possível, por árbitros federados, 

provenientes de diversos núcleos e associações de árbitros da região.  

2. Árbitros que aplicarão as normas oficiais, compatibilizadas com as resultantes deste 

regulamento.  

3. Para resolução de qualquer dúvida, tratarão com o Director do Torneio.  

4. Em Matéria Disciplinar: 

 4.1. - Em caso de vermelho directo a um jogador, ou expulsão de um técnico ou dirigente, 

este não poderá participar mais no torneio.  

 

EQUIPAMENTOS 

14.º 

 Cada equipa deverá apresentar calções adequados para a prática da modalidade, sendo 

permitido o uso de calças exclusivamente aos guarda-redes; 

 Camisolas adequadas à prática da modalidade; 

 Sapatilhas adequadas à prática da modalidade; 

 O USO DE CANELEIRAS É OBRIGATÓRIO; 

Nota:   Em caso de equipamentos idênticos entre 2 equipas, será sorteada qual a equipa 

que muda de equipamento, ou joga com coletes fornecido pela organização. 
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 BOLAS 

    15.º 

  

A bola utilizada nos escalões de PETIZES, TRAQUINAS e BENJAMINS, 

será de tamanho júnior n.º 3. No caso de existirem clubes no escalão de INFANTIS 

em cujas associações distritais seja utilizada a bola de tamanho n.º 4, essa 

preferência deverá ser comunicada antecipadamente na mesa antes de cada jogo. No 

caso de, numa partida, participarem dois clubes em cujas associações esteja 

regulamentado o uso de bolas de tamanho diferente, será disputada uma parte com 

cada bola, mediante sorteio inicial. 

 

 
 

Nos escalões de INFANTIS, INICIADOS, JUVENIS, JUNIORES MASCULINOS 

SUB-20, SENIORES MASC. e VETERANOS, a bola utilizada será a Mikasa FLL55-WOR, 

tamanho n.º 4, homologada pela Federação Portuguesa de Futebol 

 

 

TROFÉUS E PRÉMIOS 

16º 

A cada equipa/escalão participante, serão atribuídos troféus colectivos (vulgo: taça), 

mediante a sua classificação, conforme se descrimina seguidamente: 

1º. Lugar. – Troféu (vulgo: taça), 

2º. Lugar. – Troféu (vulgo: taça), 

3º. Lugar. – Troféu (vulgo: taça), 

4º. Lugar. – Troféu (vulgo: taça),  

Serão ainda atribuídos troféus específicos às equipas e aos atletas que se destaquem:  

 

a) Troféu (medalha) de melhor jogador por escalão, escolhido pelo conjunto dos 

treinadores e Director do Torneio; 
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b) Troféu (medalha) de melhor guarda-redes por escalão, escolhido pelo conjunto dos 

treinadores e Director do Torneio; 

c) Troféu (medalha) a lisonjear o treinador(es) / técnico(s) / director(es) que mais se  

dedicou ou referenciou à divulgação do Futsal, no F. C. São Francisco, na época 

desportiva 2015/2016; 

d) Troféu (medalha) a lisonjear a individualidade ou empresa que mais se dedicou ou 

ajudou, para que o futsal do F. C. São Francisco se evidencia-se na época desportiva 

2015/2016.  

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.º 

 O presente regulamento pode sofrer, até ao início do Torneio, alterações e aditamentos, 

em função do que se vier a revelar pertinente por sugestão de qualquer interveniente no 

mesmo.  

 Em todo o caso, as questões que resultem de omissões ou dúvidas interpretativas da 

regulamentação aplicável serão resolvidas, após auscultação dos interessados, 

imediatamente pelo Director do Torneio. 

 A organização não se responsabiliza por quaisquer acidentes que ocorram no decorrer do 

torneio, ou mesmo com elementos estranhos a este evento, ou seja, a aptidão física de cada 

jogador, ou participante é da sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

 

LOCAL DO TORNEIO 

18.º 

LOCALIZAÇÃO: 

     Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete 

  Rua da Liberdade, 

   2890 – 102  Alcochete  

      Pavilhão com capacidade para 600 lugares, uma área útil de 40 x 20 metros, balneários ,  sanitários e bar 

de apoio. 

  COORDENADAS  GPS:   38°44'50"N    8°58'0"W 
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PAVILHÃO - Os jogos do 2º. 

TORNEIO “GLOBALCHANCE” EM  

FUTSAL - ALCOCHETE 2016, serão 

realizados no Pavilhão 

Gimnodesportivo da Vila de Alcochete. 

 

 

Com piso em madeira flutuante e com uma (1) bancada com capacidade para um 

total de 600 lugares sentados. 

  O Pavilhão Municipal de Alcochete está equipado com 6 balneários de apoio todas as 

equipas e equipa de arbitragem. 

   O acesso às bancadas, para os espectadores, os assistentes, familiares, adeptos e 

restantes equipas, deverá ser efectuado pelos portões exteriores, lado Norte. 

 

           

http://www.bing.com/images/search?q=MAPA+DE+PORTUGAL+LOCALIZA%c3%87%c3%83O+DE+alcochete&view=detailv2&qpvt=MAPA+DE+PORTUGAL+LOCALIZA%c3%87%c3%83O+DE+alcochete&id=2CAAC29DA99C51BC513A766D05ACC7FA8C3566CF&selectedIndex=19&ccid=HZujsmUW&simid=607990778178178433&thid=OIP.M1d9ba3b265162acae10194ae735d5bffo0
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 ENTRADAS DOS ESPECTADORES  

19.º 

A entrada no Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete, de acesso às bancadas, é efectuada 

pelo portão do lado norte, de livre acesso a todas os espectadores. 

 

- Entradas:   GRATUITAS 

 

 

APOIO E COLABORADORES AO TORNEIO 

20.º 

O F. C. São Francisco assegura e fornecerá reforço alimentar aos atletas e técnicos, 

ou seja, um (01) lanche - (uma sande e um sumo) durante a participação no torneio. 

REFEIÇÕES - O F. C. São Francisco terá à sua disposição um serviço de refeições/ 

almoçar e/ou jantar para os atletas, restantes membros do staff técnico, familiares e 

acompanhantes, que desejarem, deverão efectuar marcação prévia junto do Futebol Clube 

de São Francisco, ou directamente para o Restaurante em causa.  

 

Restaurante RADICAL GRILL – “Menu Torneio “, completo  -   7,5 € 

            ( com sobremesa e café ). 

Contacto do responsável – Tel: 939100688 -  Srº. Hugo 

 

Restaurante Bar A QUINTA – “Menu  “( sobremesa e café ).os preços praticados são: 

 9  €, para adultos (+18 anos de idade): 

 7,5  €, dos 12 aos 18 anos de idade; 

 6  €, até ao 11 anos de idade.  

Contacto do responsável – Tel: 914268070 -  Srº. Zé 

 

Estes Restaurantes são junto das instalações desportivas, num espaço amplo, situados nas 

proximidades do recinto, ideal para momentos de convívio, descompressão e lazer.  

 

Paralelamente, na zona desportiva, o clube terá em permanente funcionamento um bar 

de apoio às equipas e ao público. 

 

 

No decorrer do evento haverá Música ambiente, animação, convívio e alguns eventos 

inseridos no torneio. 
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EQUIPAS PARTICIPANTES 

ESCALÕES / EQUIPAS 
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PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 

21.º 

 

FANFARRA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALCOCHETE 

   « Sexta »      
 

 

GRUPO DE DANÇAS SEVILHANAS DO APOSENTO DO BARRETE VERDE - 

ALCOCHETE 

   « Sábado »      

 

 

ACADEMIA DE DANÇA ALMA LATINA – Moita 

  « Domingo »   
 

 

Para qualquer esclarecimento pode contactar: 

 

 

Presidente:  João Santos – Tel: 962322071 

Coordenador:  Aniceto Redondo – Tel. 91 741 53 70  ou  96 489 81 61 

e-mail:  fcsfrancisco.futsal@gmail.com 

 

 

A  ORGANIZAÇÃO  DO  EVENTO 

mailto:fcsfrancisco.futsal@gmail.com

