REGULAMENTO DO TORNEIO DE NATAL DO ALTO DO MOINHO DE MINIS
MASCULINOS
1 – ESCALÕES e DATAS
O Torneio de Natal do Alto do Moinho realiza-se no escalão de Minis no dia 8 de Dezembro de
2013.
2 – RECOMPENSAS E PRÉMIOS
Serão atribuídas taças aos três primeiros lugares e diplomas a todos atletas.
3 – CLUBES PARTICIPANTES
Os clubes participantes serão convidados pela Organização.
4 – JOGADORES PARTICIPANTES
Poderão participar todos os jogadores que possuam o respetivo CIPA atualizado, devidamente
inscritos, sendo obrigatória a sua apresentação em todos os jogos. Cada equipa poderá
apresentar até 16 jogadores.
5 – TREINADORES
Aplica-se o disposto para o respectivo Campeonato Nacional de cada Clube participante.
6 – MODELO COMPETITIVO
Minis:
a) Seis equipas, dois grupos de três em que jogam todos contra. Na fase final, os primeiros de
cada grupo jogam entre si e disputam o primeiro lugar e assim sucessivamente para os
segundos e terceiros lugares.
b) Tempo de jogo será de 12 minutos cada parte com 5 minutos de intervalo.
7 – DESEMPATES
Em caso de empate no final do torneio os critérios de desempate aplicam-se de acordo com os
critérios apresentados pela ordem seguinte:
1º - Resultado entre as 2 equipas
2º - Diferença entre o total de golos marcados e sofridos no final do torneio por cada uma das
equipas
8 – HORÁRIO DE JOGOS E MARCAÇÕES
A calendarização do mesmo está a cargo da Organização.
9 – ENTRADAS NOS RECINTOS E ORGANIZAÇÃO
As entradas são livres
a) A organização dos jogos pertence ao CCR Alto do Moinho
b) Todos os Clubes têm, obrigatoriamente que preencher o Boletim de Jogo nos termos em
vigor.
c) Todos os participantes terão que possuir o seguro em dia, não se responsabilizando o
clube organizador por qualquer acidente desportivo ou não, ocorrido durante a
competição.
d) A assistência médica aos atletas é da responsabilidade de cada clube.
10 – Local da Competição
Pavilhão Municipal do Alto do Moinho
11 – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos pela Organização.

