I Torneio de Pascoa São Paio de Oleiros
Regulamento

1.1 Data, hora e local dos jogos.
Os jogos serão disputados no dia 24 e 29 de Março, domingo e sexta.
Para o escalão de iniciados será no domingo 24 de março e para os infantis
será no dia 29 de março. O local será no Pavilhão do CDC São Paio de
Oleiros.

1.2. Participação
Os jogos destinam-se a jovens, cujas idades se encontrem dentro dos
escalões de infantis e iniciados masculinos.

Escalões

Duração de jogo

Escalão de infantis

2 x 20 (intervalo 1 x 5)

Escalão de iniciados

2 x 20 (intervalo 1 x 5)

As equipas terão que aquecer no exterior do pavilhão. Mal termine um
jogo, a próxima equipa a jogar deve se deslocar diretamente e rapidamente
para o recinto de jogo, para que o jogo comece o mais rápido possível.

1.3. Identificação
A identificação nos jogos, tanto para atletas como para treinadores e
dirigentes, será feita através do B.I. ou C.C. só para confirmação das idades se
for necessário.

1.4. Inscrições
As inscrições são feitas através de convite.

1.5. Esquema de competição
A competição para o escalão de iniciados é o seguinte: primeiramente as
equipas são sorteadas para a fase de grupos (4 equipas), cada equipa joga
uma vez contra todas as equipas, o que da um total de 3 jogos por equipa no
torneio. O Torneio pode ser definido de um torneio todos contra todos a uma
volta.

1.6. Pontuação
Vitória – 3 pontos
Empate – 2 pontos
Derrota – 1 ponto

1.7. Classificação
A classificação das equipas efetuar-se-á pelo somatório dos pontos obtidos.
Se duas ou mais equipas se encontrarem com o mesmo número de pontos, os
critérios de classificação serão os seguintes:
a. – A equipa que obtiver maior diferença de golos positiva;
b. – A equipa que tiver menos golos sofridos;
c. – A equipa que tiver maior número de golos marcados.

1.8. Regras
As regras do jogo, são Regras Oficiais da FAP (campo, bola, regras de
arbitragem). No entanto, chamamos a atenção para o tempo de jogo que ira ser
diferente ao que vem nas Regras Oficiais da FAP. Também não é permitido o
uso de descontos de tempo durante o jogo.

1.9. Casos Omissos e Observações
Se for preciso convocar a polícia devido a desacatos entre o público ou
jogadores, as pessoas em questão ou a equipa onde jogam os atletas em
questão serão responsáveis pelo pagamento dos serviços policiais.

