
1. REGRAS DE JOGO
O “SESIMBRA SUMMERCUP 2014” será jogado de acordo com as regras da F.I.F.A. e F.P.F., à exceção dos detalhes que se explicam neste regulamento.

 2. FORMATO DO TORNEIO
Em todas as categorias de idade os grupos serão compostos por 4 equipas;
Todas as equipas de cada grupo jogarão entre si, garantindo-se desta forma um número mínimo de jogos, que no decorrer do torneio perfaze-rá um mínimo 
de 5 jogos;
Cada vitória garante a obtenção de 3 (três) pontos, empate 1 (um) ponto e derrota corresponde a 0 (zero) pontos.

3. DESEMPATES
Se no final das classificações, duas ou mais equipas tiverem somado o mesmo número de pontos, passará a determinar-se a classificação de uma e outra 
equipa da seguinte forma:
i) Número de pontos alcançados pelas equipas empatadas, nos jogos realizados entre si;
ii) Diferença entre golos marcados e sofridos, pelas equipas empatadas, em todos os jogos realizados;
iii) Maior número de golos marcados em toda a prova;
iv) Equipa mais disciplinada e com menor pontuação. Cartão amarelo -1 ponto,  acumulação de cartões amarelos - 3 pontos, vermelho directo ou expulsão de 
qualquer dirigente/técnico - 5 pontos
Paragrafo Único: Se após a aplicação sucessiva dos critérios atrás mencionados ainda subsistir situação de igualdade, classificar-se-á a equipa com menor 
média de idades;

Nas rondas de eliminatórias e nas finais, em caso de empate o jogo decidir-se-á com a marcação de 3 pontapés da marca de grande penalidade. Após a 
realização da primeira série se ainda subsistir situação de igualdade, a execução prossegue até que uma equipa tenha marcado um golo a mais do que a outra 
com o mesmo número de tentativas.

 4. CATEGORIAS DE IDADE
U19F – Nascidos em 1995 (Podem ser inscritas até 4 atletas de idade superior) | Futebol 11
U15 – Nascidos em 1999 | Futebol 11
U14 – Nascidos em 2000 | Futebol 11
U13 – Nascidos em 2001 | Futebol 7
U12 – Nascidos em 2002 | Futebol 7
U11 – Nascidos em 2003 | Futebol 7
U10 – Nascidos em 2004 | Futebol 7
U9   – Nascidos em 2005 e superior | Futebol 5

Os jogos disputam-se desde Quarta-feira, dia 25 de Junho até Domingo dia 29 de Junho (ambos inclusive), segundo o calendário de jogos que será enviado a 
todos os participantes. Este calendário define a hora e o campo de jogo, sua localização, e os escalões correspondentes. Segundo a configuração do grupo há 
a possibilidade de uma equipa disputar mais do que um jogo diário.

6. DURAÇÃO DOS JOGOS
Segundo os escalões, os encontros terão a seguinte duração, em todas as fases:
Escalões:
U19F – 2 x 30 min.
U15 – 2 x 25 min.
U14 – 2 x 25 min.
U13 – 2 x 20 min.
U12 – 2 x 20 min.
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U11 – 2 x 15 min.
U10 – 2 x 15 min.
U9 – 2 x 12min.
Os intervalos serão de 5 minutos, não sendo permitido durante o respetivo intervalo que as equipas recolham ao balneário.

7. LISTA DOS JOGADORES
Todas as equipas têm de enviar a ficha de inscrição antes do início do torneio.

8. CONTROLO DE IDADE
O controlo de idade será efetuado pela organização no dia da chegada, em todos os campos e em cada jogo que as equipas disputem sempre que o oficial de 
mesa da organização o solicite, devendo os responsáveis das equipas disponibilizarem todos os documentos necessários para o efeito.

9. NÚMERO DE PARTICIPANTES POR ESCALÃO
Futebol 11 – U19F, U15, U14: 18 atletas + 4 adultos*
Futebol 7 – U13, U12, U11, U10: 14 atletas + 4 adultos*
Futebol 5 – U9: 12 atletas + 4 adultos*
* A Organização do torneio permite a inscrição de participantes adicionais (atleta ou adulto) mediante pagamento extra.

Parágrafo Único: Apesar de todos os inscritos poderem fazer parte da ficha de jogo, no escalão de U15 e U19F só poderão ser feitas 7 substituições, sendo que 
4 delas terão obrigatoriamente de ser efetuadas até ao intervalo.

10. DOCUMENTAÇÃO A TRAZER PARA CADA JOGO
Quinze (15) minutos antes de cada jogo, o delegado da equipa deverá entregar ao Delegado de Mesa a Fichas de Jogo. Estas deverão estar completamente 
preenchidas nos espaços destinados para o efeito, com os nomes (1º e último nome) e números de dorsal;
É obrigatório que em cada jogo se apresente os seguintes documentos originais de cada jogador:
Bilhete de Identidade;Cartão de Cidadão, ou Passaporte, ou, em alternativa, Cartão de Jogador/Técnico/Dirigente (filiação em Associação ou Federação).

11. RECLAMAÇÃO
Os delegados que queiram comprovar a ilegalidade da participação de qualquer jogador, poderão fazê-lo até ao final do jogo, dando conhecimento ao 
Delegado de Mesa da organização no campo. No momento da reclamação, o reclamante deverá fazer um depósito de 60,00€ por cada jogador reclamado. 
No caso em que o jogador reclamado certifique a sua legalidade mediante a apresentação de alguns dos documentos originais solicitados, o oficial de campo 
dará a reclamação como finalizada. No caso do jogador reclamado não dispor dos documentos solicitados, ou não apareça nas listas, serão citados, reclamante 
e reclamado (junto ao responsável de equipa), duas horas depois na sede da Comissão de Competição do torneio (Central de Informação) a qual decidirá a 
respeito;

Se a reclamação não for julgada procedente, o valor depositado não será devolvido;
Reclamações sobre erros de arbitragem não podem modificar o resultado do jogo;
A decisão da Comissão de Competição, é final e irrevogável. A interpretação dos factos e regras serão definitivas.

12. PONTUALIDADE
Todas as equipas deverão estar junto ao relvado onde vão jogar, 15 minutos antes da hora de início do jogo, devidamente preparadas e informar o respetivo 
delegado de mesa. No caso de não ser assim e sem justificação, a Comissão de Competição poderá tomar uma das seguintes medidas:
i) Dar o jogo por perdido da equipa infratora (3-0) - Falta de Comparência;
ii) Realizar o jogo com algum atraso, sendo que essa decisão caberá ao delegado de mesa;
iii) A não apresentação a um jogo por razões não imputáveis à Organização, determinará dar esse jogo como perdido (3-0) e sancionará a equipa infratora com 
três pontos a menos, se se registar nas eliminatórias e finais acresce a desclassificação do torneio;
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Em ambos os casos, a Organização do Torneio reserva o direito de sanção em caso de afetar equipas terceiras.
13. ÁRBITROS
Paragrafo Único: Todos os árbitros e árbitros assistentes serão oficiais, sendo designados para cada jogo pela Comissão de Competição/Arbitragem.

14. EQUIPAMENTOS
Se o árbitro decidir que uma equipa deve mudar as suas camisolas devido a semelhança com as da equipa contrária, a equipa que apareça em segundo lugar 
no calendário deverá mudar as suas cores*;
Os jogadores devem manter o mesmo número de dorsal durante todo o torneio;
É expressamente proibida a utilização de botas com pitons de alumínio.
* A organização, em caso de falta de 2º equipamento, emprestará coletes de identificação.

15. PROGRAMA DE JOGOS
A Organização reserva-se o direito de mudar os grupos, o calendário, os campos de jogo e as horas dos jogos. Aos delegados das equipas afetadas será dado 
o aviso com a devida antecedência.

16. SEGUROS
Cada jogador deve ter um seguro médico. Certifique-se de que todos os seus jogadores estão segurados dentro e fora do terreno de jogo. O Sesimbra Summer 
Cup não tem qualquer seguro de grupo, protegendo os participantes em caso de lesão, doença, roubo ou dano à propriedade e não se responsabiliza de forma 
alguma por acidentes, danos ou perdas económicas que podem surgir no caso de guerra, acontecimentos bélicos, guerra civil, revolução ou distúrbios civis, 
ou por causa das ações das autoridades, greves, bloqueios ou eventos similares. Participantes de países que não têm nenhum contrato de seguro médico com 
Portugal têm de ter um seguro médico pessoal. Os participanetes que não estejam segurados só poderão jogar, mediante a apresentação prévia de declaração-
tipo assinada pelo pai/encarregado de educação ou clube responsável.

17. CAMPOS DE FUTEBOL
Todos os campos de futebol são de Relva Sintética de última geração, e o campo das finais de U14 e U15 é de Relva Natural.

18. TROFÉUS
No Domingo, 29 de Junho, serão entregues os troféus ao campeão de cada categoria, troféus de classificação - 2.º, 3.º e 4.º, troféu Fair-Play e troféu Best Player 
(MVP), de cada escalão. A decisão de atribuição do Troféu Fair-Play será da Organização.
Às restantes equipas será entregue um troféu de participação, bem como outros prémios surpresa, individuais ou coletivos, da responsabilidade da organização.

19. CENTRAL DE INFORMAÇÃO
A Central de Informação estará à disposição dos clubes participantes, de Quarta-feira a Domingo, para colaborar e apoiar em qualquer assunto que possa 
surgir:
Pagamentos;Informação acerca do torneio (situação dos campos, horários dos jogos, classificações, etc.);Informação turística;
Fotos oficiais do torneio;Lembranças do torneio: T-shirts, bonés, etc;Alimentação;Entre outros.

20. COMPORTAMENTO
Cada clube será responsável pelo comportamento da sua comitiva oficial, acompanhantes e familiares, tanto dentro como fora do terreno de jogo. O mau 
comportamento pode levar a exclusão do torneio.

21. SANÇÕES DISCIPLINARES
Um jogador que foi admoestado pelo árbitro com dois cartões amarelos no mesmo jogo será considerado expulso do terreno de jogo não podendo ser 
substituído, e será impedido de participar no jogo imediatamente a seguir;
Um jogador expulso pelo árbitro com um cartão vermelho direto será expulso do terreno de jogo e impedido de participar no jogo imediatamente a seguir, 
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salvaguardando-se, face ao comportamento do jogador a aplicação de outra pena, pela Comissão da Competição/Disciplina;
Às equipas que utilizem num jogo atletas impedidos disciplinarmente será atribuída derrota por 3-0 e consequente perda de 3 pontos.

22. BOLAS
Todas as partidas serão jogadas com bolas da organização. Em caso algum serão disponibilizadas bolas para o aquecimento das equipas.

23. DISPOSIÇÕES FINAIS
Todos os casos omissos do presente regulamento serão decidos, sem recurso, pela Comissão Organizadora.

A ORGANIZAÇÃO


