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REGULAMENTO
I Torneio de Carnaval 2015 – Juvenis Masculinos
1. INTRODUÇÃO
O I Torneio de Natal de Juvenis Masculinos, vai decorrer na Cidade de Aveiro e será disputado no dia 14 de
Fevereiro de 2015 das 09h30 às 17h, no escalão de Juvenis. Os jogos decorreram no pavilhão do Alavarium.
Pretende ser um evento desportivo, social e cultural, onde impere o fair play, a competitividade e o divertimento.
2.- FORMA DE DISPUTA
Neste torneio, por ter 4 equipas participantes, o sistema de disputa dos jogos será em regime de todos contra todos
a uma volta.

Juvenis Masculinos
Alavarium ACA
CP Vacariça
Boavista FC
Gondomar Cultural
2. CATEGORIA
2.1. O Torneio é destinado à categoria de Juvenis Masculinos.
O torneio é para atletas nascidos 1997 e 1998 (Juvenis), 1999 e 2000 (Iniciados), com Cipa da FPA
3. EQUIPA
3.1. Cada equipa é constituída até um máximo de 16 jogadores por jogo.
3.2. Um máximo de 7 jogadores por equipa (6 jogadores de campo e 1 guarda redes) poderá estar dentro de campo.
Os restantes atletas, deverão permanecer sentados na sua área de substituição.
4. BOLA
4.1. A bola a utilizar, terá a dimensão regulamentar e será da marca Hummel (58 a 60 cm).
5. TEMPO DE JOGO
5.1. O tempo de jogo será de 40 minutos, divididos em duas partes de 20 minutos. Com intervalo de 5 minutos.
5.2. Não é permitida a solicitação de “TimeOut” em qualquer das partes do jogo.
6. PONTUAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES
6.1. As pontuações serão atribuídas da seguinte forma:
Resultado final: Vitória – 3 pontos; Empate – 2 pontos; Derrota – 1 ponto
6.2. Em caso de igualdade pontual, entre duas ou mais equipas no final dos jogos, a classificação será efectuada da
seguinte forma:
a) Pelo número de pontos obtidos nos jogos entre si;
b) Pela diferença de golos marcados e sofridos nos jogos entre as equipas empatadas;

c) Pela diferença de golos marcados e sofridos entre todas as equipas;
d) Pelo menor número de golos sofridos na respectiva prova;
e) Pelo maior número de golos marcados na respectiva prova;
7. ARBITRAGEM
7.1. A arbitragem do torneio é da inteira responsabilidade da A. A. Aveiro
8. PROTESTOS
8.1. Não serão admitidos quaisquer tipos de protesto.
8.2. Os casos omissos ao Regulamento serão decididos por um Comité Técnico da responsabilidade do Clube
organizador, o Alavarium ACA.
8.3. Das decisões do Comité Técnico não haverá qualquer recurso.
9. TROFÉUS
9.1. Será atribuído a todas as equipas participantes um troféu simbólico do I Torneio de Carnaval
10. ALMOÇO.
10.1. Será da responsabilidade dos clubes participantes o fornecimento do almoço aos seus atletas.
11. CALENDÁRIO DOS JOGOS

Juvenis Masculinos
Hora

Visitado

Visitante

09:30

Alavarium ACA

CP Vacariça

10:30

Boavista FC

Gondomar Cultural

11:30

Gondomar Cultural

Alavarium ACA

12:30

Almoço

14:00

CP Vacariça

Boavista FC

15:00

Alavarium ACA

Boavista FC

16:00

Gondomar Cultural

CP Vacariça

17:00

Entrega de prémios

