- REGULAMENTO 2018 -

Hóquei Clube Flaviense

REGULAMENTO TÉCNICO – XXVII Maratona Futsal Cidade de Chaves
Competição
Vai a Comissão Organizadora levar a cabo a “27ª Maratona de Futsal – Cidade de Chaves” que terá
lugar nos dias 6, 7 e 8 de Julho de 2018.
A competição destina-se apenas a equipas masculinas e terá lugar no pavilhão Municipal de Chaves.

Objetivos
- Permitir o convívio saudável e generalizado aos praticantes e aficionados da modalidade
- Promover a prática da atividade desportiva
- Promover a modalidade

Participantes
Estão aptos para se inscreverem todos os amantes da modalidade, federados ou não, equipas de
amigos ou em representação de coletividades, empresas ou outras entidades.

Forma de inscrever
A inscrição deve ser feita preferencialmente via mail (hcflaviense@gmail.com) e o pagamento da
inscrição através da conta com o NIB 0045 2234 40152316767 98
As fichas de inscrição e o presente regulamento estão disponíveis a partir do site do clube
www.hcflaviense.pt

Arbitragem
Estará a cargo do Núcleo de Arbitragem de Futebol e Futsal do Alto Tâmega
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REGULAMENTO
Inscrições das Equipas
1. A taxa de Inscrição tem um valor de 250€ até dia 4 de Julho de 2018 (Custo adicional de 25
Euros para seguro de subscrição facultativa – por equipa)
2. Cada equipa poderá inscrever um mínimo de 6 e um máximo de 12 jogadores e poderá
inscrever um máximo de 3 elementos nas diversas funções (treinadores, diretores, etc).
3. A lista de elementos terá de ser entregue à organização antes do 1º jogo devidamente
preenchida. Esta será definitiva, não podendo ser alterada durante a maratona.
4. O limite inferior de idades é de 16 anos.
5. Na ficha de inscrição terão de constar obrigatoriamente os nomes, os números de BI/CC e a
data de nascimento e deverá ser acompanhada de cópia do documento de identificação.

Regras
6. O regulamento aplicado nos jogos é o que vigora nos regulamentos oficiais da F.P.F. para a
modalidade de Futsal.
7. O regulamento da competição será entregue a cada equipa no ato da inscrição.
8. As equipas deverão apresentar-se com equipamento identificativo onde, pelo menos, as
camisolas de jogo sejam iguais (expecto a do guarda-redes) e com numeração nas costas.
9. As equipas deverão apresentar-se 5 minutos antes do seu jogo e terão uma tolerância de 10
minutos após a hora de início do mesmo. Findo esse período será considerada falta de
comparência, punida com pena de derrota por 5-0 e DESCLASSIFICAÇÃO do torneio.
10. Os jogos terão a duração de 40 minutos com tempo corrido (duas partes de 20 minutos) com
intervalo de 3 minutos. Nas meias-finais e final os últimos 3 minutos do jogo serão
cronometrados.
11. Após a fase de Grupos se um jogo terminar empatado, será marcada uma série de 3 grandes
penalidades. Caso o empate persista são marcadas grandes penalidades adicionais, até que
uma equipa marque tendo a outra falhado, sendo assim declarado vencedor. Na Final se o jogo
terminar empatado será jogado um prolongamento com 2 partes de 5 minutos.
12. Disciplina durante os jogos:
Cartão Vermelho por acumulação – O jogador é excluído do jogo e do banco dos suplentes,
podendo disputar o jogo seguinte.
Cartão Vermelho direto – 1 a 3 jogos de suspensão, mediante relatório do árbitro.
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Nota: Agressão sobre colegas de equipa e adversários, quer sejam jogadores, suplentes ou
outros elementos oficiais das equipas, e agressão na forma tentada ou consumada, praticada sobre
elementos da organização, árbitros e público, e gestos obscenos – DESCLASSIFICAÇÃO do Torneio.

Sorteio e Quadro competitivo
13. O sorteio das equipas será realizado no dia 5 de Julho de 2018 no Pavilhão Municipal de
Chaves, com a presença de todos os representantes de equipa. Neste sorteio será estabelecido
os dias e os horários dos jogos de cada equipa.
14. As equipas serão divididas em grupos na 1ª Fase: O número de grupos do quadro competitivo e
o número de equipas que passam à fase seguinte serão determinadas pelo número de equipas
inscritas e serão divulgados a quando do sorteio.
15. A classificação da 1ª fase, obter-se-á através do número de pontos conquistados nos jogos
realizados, sendo atribuídos: 3 Pontos por vitória, 1 ponto por empate e 0 pontos por derrota.
No caso de empate, o desempate será feito através dos seguintes critérios: 1- confronto direto
entre as equipas empatadas; 2- Melhor diferença entre golos marcados e sofridos; 3- Número
de golos marcados; 4- Disciplina (Cartões Amarelos e Vermelhos e faltas efetuadas). No caso de
ainda haver empate, o desempate realizar-se-á por sorteio.
16. Os Prémios atribuídos serão:
1º Lugar – 2500 Bolas + Taça
2º Lugar – 800 Bolas + Taça
3º e 4º Lugar – 120 Bolas + Taça
- Prémio “Defesa menos batida” - Taça
(determinada pela menor média de golos sofridos em todo o torneio)
- Prémio “Melhor Marcador” – Taça
(determinada pelo jogador que marcar mais golos ao longo de todo o torneio)
17. Qualquer situação omissa no presente regulamento será resolvida pela Comissão Organizadora
com o conhecimento dos respetivos responsáveis das equipas.
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Termo de Responsabilidade (sem seguro)

O

responsável

da

equipa

__________________________________,

abaixo

identificado e com poderes internos para o ato, no âmbito da inscrição da referida equipa
na “27º Maratona de Futsal – Cidade de Chaves”, declara conhecer e aceitar o
regulamento da prova, bem como comprometer-se a divulgá-lo junto dos restantes
elementos integrantes da sua equipa.
Cumulativamente, declara que os dados constantes nas fichas de inscrição e
restantes documentos entregues são verdadeiros, autorizando a organização da prova a
utilizar e publicar o nome e logótipo da equipa, os nomes dos jogadores e as suas imagens
recolhidas no decorrer do evento. Assume também toda e qualquer responsabilidade
relativamente a lesões que os atletas da respetiva equipa possam contrair no decorrer do
torneio.

______________________________________________________
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