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REGULAMENTO DO TORNEIO DO CAFÉ  
 
 

Artigo 1º 
Objeto  

O presente regulamento tem por objeto estabelecer as regras aplicáveis à organização do Torneio do Café. 
 

Artigo 2º 
Organização  

O Torneio do Café é um torneio de futsal masculino e feminino organizado pela Câmara Municipal dos 
Mosteiros, através do Pelouro do Desporto, no quadro do Festival do Café. 
 

Artigo 3º 
(Número e substituições de atletas) 

1) As equipas serão constituídas por dez (10) jogadores no máximo, sendo cinco (5) efetivos, incluindo o 
guarda-redes e os restantes suplentes. 

2) Será permitido o número indeterminado de substituições, a qualquer tempo do jogo, sem a necessidade 
de paralisação do cronómetro; 

3) Não é permitida a continuação do jogo se uma das equipas ou ambas ficarem reduzidas a menos de três 
(3) jogadores. 

 

Artigo 4º 
(Equipamentos) 

1) É vedado ao jogador o uso de qualquer objeto reputado pelo árbitro como perigoso ou nocivo à prática 
do desporto. O árbitro exigirá a remoção deste, cuja desobediência exigirá a expulsão do jogador. 

2) Cada equipa deve apresentar uma cor de equipamento. 

3) Só será admitida no jogo, o jogador que se apresentar com sapatilhas e não pés descalços. 

 

Artigo 5º 
(Duração) 

O tempo de duração de uma partida é de quarenta (40) minutos, cronometrados e dividido em dois (2) períodos 
de vinte (20) minutos cada, com o tempo máximo de dez (10) minutos para intervalo. 
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Artigo 6º 
(Bola de saída) 

1) No início da partida, a escolha do lado ou do pontapé inicial será decidido por meio de sorteio pelo 
árbitro principal. 

2) Depois de consignado um golo, a partida recomeçará de maneira idêntica, por um jogador da equipa 
que sofreu um golo. 

3) Após o descanso regulamentar a que se refere a regra, a partida recomeçará com equipas disputantes 
trocando o lado e o reinício será efetuado por um jogador da equipa contrária àquela que deu o pontapé 
inicial. 

 

Ponto 5 
(Diversos) 

1) As equipas deverão estar no polidesportivo indicado para o encontro meia hora antes da partida, caso 
contrário, sem justificação, a equipa é punida com uma derrota. 

2) As equipas que forem punidas três jogadores com cartões vermelhos num só jogo, ou se um jogador 
agredir fisicamente a equipa de arbitragem e membros da organização será excluída do campeonato. 

3) Só podem jogar no campeonato os jogadores inscritos na ficha de inscrição, mediante a exibição do 
documento de identificação. 

4) Qualquer jogador que apresentar ficha assinada em mais de uma equipa ficará sem jogar, caso não 
houver entendimento entre as equipas. 

5) O torneio será disputado em sistema de grupos, sendo os grupos A e B, em que os vencedores de cada 
grupo discutem a final e os vencidos disputam o 3º e 4º lugares. 

6) Em caso de empate será aplicado critério estabelecido pela comissão organizadora. 

7) Cada equipa deve apresentar-se com uma bola no início do jogo (facultativo). 

8) Haverá troféus para equipas 1ª e 3ª classificadas. 

9) Em caso de protesto, o mesmo deve ser apresentado à comissão organizadora no prazo máximo de 48 
horas, sob pena de ser considerado improcedente por extemporaneidade. 

10) Qualquer equipa penalizada na sequência do incumprimento do estipulado no regulamento é lhe 
atribuída uma derrota de 3-0. 

11) Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos de acordo com as leis da FIFA de Futsal.  

 
Câmara Municipal dos Mosteiros, 30 de Junho de 2015 

-/Pelouro Da Juventude, Desporto e Formação/- 
 


