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III POLISCUP ASSOCIATIVISMO 

 

NORMAS DO TORNEIO 

 

1. O torneio de futsal surgiu no âmbito dos Torneios Concelhios Interassociações, designando-

se por “PolisCup Associativismo” devido a realizar-se nos polidesportivos do Concelho com 

boas condições para a prática desportiva. Para além da dinamização do associativismo e da 

modalidade, o grande objetivo desta iniciativa é promover e dinamizar atividades nestas 

instalações desportivas; 

2. A participação e classificação das Associações no Torneio “PolisCup Associativismo” contará 

para efeitos de pontuação para o sistema de atribuição da Melhor Associação do Ano. 

A terceira edição do torneio realizar-se-á no dia 25 de abril 2018, no seguinte sistema:  

Eliminatórias:  

Horário: 10h00 – 13h30 (seguido de almoço/”lanche”) 

A - Apoio / Local: AJF Zambujal 

B - Apoio / Local: ARCD Venda da Luísa 

Final 

Horário: 15h30 – 19h00 (seguido de jantar/”lanche”) 

Apoio / Local: GDRC Sebal 
 

3. As inscrições devem ser efetuadas/enviadas até ao dia 23 de abril de 2018, até às 18h00, 

em ficha própria para o efeito, devidamente preenchido, para gdesporto@cm-condeixa.pt; 

4. O torneio destina-se unicamente à participação de Associações / Clubes / Coletividades, e 

os participantes devem ser recenseados, ou trabalhadores no Concelho de Condeixa há mais 

de 3 meses (apresentar comprovativo), e ter no mínimo 16 anos (no caso de o participante ser 

menor de idade deve apresentar uma declaração do Encarregado de Educação a autorizar a 

sua participação); 

5. O torneio realiza-se com o número limite de 16 equipas, de acordo com a data da entrega da 

ficha de inscrição devidamente preenchida; 
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6. O esquema do torneio dependerá do número de equipas inscritas, sendo genericamente 

semelhante ao esquema dos Torneios Concelhios Interassociações, sorteando-se as equipas 

para as duas eliminatórias (que serão realizadas em diferentes associações), ficando 

eliminadas as equipas que perderem os seus jogos; as duas equipas apuradas em cada uma 

das eliminatórias disputarão as meias-finais e final (em outra associação); 

7. Cada equipa poderá inscrever no máximo 10 jogadores e no mínimo 7 jogadores, podendo 

qualquer jogador apenas ser inscrito por uma equipa, sendo obrigatória a apresentação do 

Cartão de Cidadão no dia dos jogos (quem não o fizer fica impossibilitado de jogar nesse dia 

sob que circunstância for); 

8. O sorteio dos grupos será efetuado no dia 23/04/2018 no Pavilhão Municipal pelas 21h00, 

podendo qualquer elemento das Associações assistir. No dia 24/04/2018 será comunicado às 

associações o resultado do sorteio; 

9. As equipas devem estar sempre presentes 15 minutos antes da hora marcada do jogo, já 

devidamente equipadas; 

10. Os jogadores devem vir equipados ou utilizar as instalações de apoio das Associações, 

sendo que, alertamos para o facto que algumas instalações não possuem balneários; 

11. Se após 10 minutos para além da hora marcada para o respetivo jogo, alguma equipa não 

se apresentar, será diretamente eliminada; 

12. Os árbitros regem-se pelas “leis do Jogo” da FPF e as suas decisões são soberanas; 

13. Nas eliminatórias, os jogos têm a duração de 30 minutos corridos, divididos em 2 partes de 

15 minutos cada, com um intervalo de 5 minutos; 

14. Na final, os jogos têm a duração de 40 minutos corridos, divididos em 2 partes de 20 

minutos cada, com um intervalo de 5 minutos; Após a disputa das meias-finais haverá um 

intervalo de 30 minutos antes do início do jogo de atribuição dos 3º e 4º lugares; 

15. As substituições são livres não necessitando de interromper o jogo, tendo as mesmas que 

ser feitas no centro do terreno; 
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16. Em caso de empate, decide-se o vencedor através da marcação de 3 penáltis; se após esta 

marcação, não se definir o vencedor, terá lugar nova marcação alternada de penáltis, até ser 

apurado o vencedor; 

17. O jogador expulso com dois cartões amarelos poderá participar no jogo seguinte. Enquanto 

o vermelho direto dará um jogo de castigo; 

18. Caso se verifique qualquer agressão por parte de elementos de uma equipa, a mesma será 

imediatamente excluída do torneio, e poderão ser tomadas medidas de impedimento de 

participação em futuras edições consoante a avaliação feita pela organização; 

19. As associações participantes ficam habilitadas ao incentivo/subsídio a atribuir no ano 

subsequente à realização do torneio; Qualquer Associação inscrita nos torneios e que não 

compareça em qualquer uma das fases, ou seja eliminada por conduta antidesportiva, será 

devidamente penalizada, subtraindo-se aos incentivos financeiros a receber, o valor a que teria 

direito pela participação no torneio; 

20. A Associação acolhedora deverá possuir serviço de bar para dinamização da atividade, 

sendo que, a Câmara Municipal atribuirá um incentivo financeiro (no ano subsequente à 

realização do torneio) à Associação acolhedora, referente à oferta do lanche; 

21. Os prémios atribuídos são da responsabilidade da Câmara Municipal, sendo concedidos 

troféus às 3 primeiras equipas/associações classificadas nos torneios; 

22. Cabe unicamente ao Gabinete de Desporto e Associativismo da Câmara Municipal de 

Condeixa-a-Nova e ao seu representante no local, analisar e resolver situações omissas nos 

regulamentos que gerem os torneios e que venham a ser colocadas à organização. 

 
 


