
                    
                    

REGRAS FUTEBOL DE PRAIA

» Dois árbitros; 
» Cinco jogadores por equipa (incluindo o guarda-redes) em todos os escalões, excepto em U9 em que se disputará 
com sete jogadores; 
» Todos os jogadores inscritos no Sesimbra Summer Cup podem participar no jogo; 
» Os jogadores competem descalços; 
» Três períodos de 6 minutos cada, com intervalos de 2 minutos entre cada período – U15
» Três períodos de 5 minutos cada, com intervalos de 2 minutos entre cada período – U13, U12, U11, U10
» Três períodos de 4 minutos cada, com intervalos de 2 minutos entre cada período - U9;
» Os jogos nunca podem terminar empatados; 
» O desempate após o tempo normal é feito da seguinte forma: pontapés da marca de grande penalidade (um por 
equipa até encontrar o vencedor – o mesmo jogador só pode voltar a marcar depois de 3 colegas de equipa); 
» Todas as faltas são penalizadas com um livre directo sem barreira e marcadas pelo jogador que as sofrer; 
» O guarda-redes possui uma área de nove metros de comprimento a partir da sua baliza onde pode utilizar as mãos 
e os pés; 
» Os lançamentos laterais podem ser executados com as mãos ou com os pés; 
» Jogador que receber cartão vermelho será expulso da partida e poderá ser substituído após 2 minutos, durante os 
quais sua equipa permanecerá com um jogador a menos; 
» O jogador que receber o cartão vermelho por acumulação ficará automaticamente suspenso 1 jogo; 
» O jogador que receber cartão vermelho directo ficará automaticamente no mínimo suspenso 2 jogos, no entanto 
pode sofrer maior penalização dependendo da gravidade da situação ocorrida a quando o vermelho directo;

NOTA: Todas as restantes regras são as definidas nas Leis de Jogo de Futebol de Praia - FIFA, reservando-se a 
organização a decidir, sem recurso, todos os casos omissos.
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