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TORNEIOS CONCELHIOS INTERASSOCIAÇÕES – NORMAS 

 

A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, organiza anualmente os Torneios Concelhios 

Interassociações, concedendo apoio financeiro (no ano subsequente à organização) às Associações 

e Coletividades do Concelho pelo seu grau de intervenção a nível desportivo e associativo. 

 

Torneios: 

 Xadrez 

 Damas  

 Matraquilhos 

 Dominó 

 Ténis de Mesa 

 Sueca  

 Malha de Borracha 

 Voleibol Interassociações 2x2  

  Quiz Game 

 Minigolfe 

 

 

Datas | Hora: 

 Os Torneios Concelhios Interassociações realizam-se aos domingos, salvo alguma exceção; 

 As datas são definidas pela Câmara Municipal de acordo com o Plano Anual de Atividades, 

sujeitas a alteração caso necessário; 

 Os torneios terão início pelas 15h00, podendo ser dada tolerância de 15 minutos à hora 

prevista, caso ainda não estejam presentes todas as associações inscritas; 
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Candidaturas para a Receção / Acolhimento dos Torneios: 

 As Associações interessadas em receber os diversos torneios devem comparecer na primeira 

reunião do ano efetuada para o efeito pela Câmara Municipal e demonstrar o seu interesse 

nessa organização; 

 Cada Associação só pode receber um torneio por ano; 

 As Associações que receberem um torneio na sua sede, não poderão voltar a candidatar-se 

no ano a seguir, salvo alguma exceção (por exemplo, não existir o número de Associações 

suficientes para a organização de todos os torneios); 

 As Associações candidatas a receber os torneios são sorteadas aleatoriamente; 

 

 

Organização dos Torneios: 

 A organização dos Torneios é da responsabilidade da Câmara Municipal; 

 Xadrez e Damas – torneios únicos a realizar em simultâneos realizados na mesma 

Associação; 

 Matraquilhos - torneio único realizado numa Associação; 

 Dominó – torneio único realizado numa Associação; 

 Ténis de Mesa, Sueca e Malha de Borracha – duas eliminatórias realizadas no mesmo dia 

em Associações diferentes e as quatro equipas apuradas em cada uma das eliminatórias 

disputarão a final noutra Associação; 

 Voleibol Interassociações 2x2 – Torneio Único, realizado em local a definir 

 Quiz Game – Torneio único realizado numa Associação 

 Minigolfe – Torneio único realizado no Parque Verde da Ribeira de Bruscos 

 

O objetivo desta forma de disputa, é permitir que um maior número de associações receba os 

Torneios, promovendo e dinamizando o Associativismo. 
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Inscrições nos Torneios: 

 As inscrições em cada torneio podem ser efetuadas até à última sexta-feira antes da data do 

torneio; 

 As inscrições devem ser efetuadas em impresso próprio e entregues no Gabinete de Apoio ao 

Associativismo em horário de expediente. Poderão também ser remetidas por correio para a 

Câmara Municipal de Condeixa, Gabinete de Apoio ao Associativismo, Largo Artur Barreto, 

3150-124 Condeixa-a-Nova ou ainda por e-mail para gab.associativismo@cm-condeixa.pt, ou 

ainda serem entregues no Pavilhão Municipal à hora do sorteio (21h), no caso dos torneios 

com eliminatórias; 

 Cada associação apenas poderá inscrever uma equipa em cada um dos Torneios, com a 

exceção do Torneio Quiz Game e nos casos das Associações vencedoras dos torneios no 

ano transato (designada no presente ano como “equipa campeã”) que podem participar com 

duas equipas; 

 Os elementos que compõem as equipas não devem ser os mesmos para os torneios de 

damas e xadrez já que estes torneios decorrem em simultâneo. 

 Todas as Associações têm que estar inscritas nos torneios para poderem participar; 

 As fichas de inscrição são fornecidas pela Câmara Municipal e enviadas para cada 

Associação, podendo as mesmas ser fotocopiadas; 

 

 

Eliminatórias: 

 Nos torneios em que se realizem eliminatórias (Ténis de Mesa, Malha de Borracha e Sueca) o 

sorteio será efetuado na sexta-feira anterior à data do torneio, pelas 21h00 no Pavilhão 

Municipal, podendo qualquer elemento das Associações assistir ao sorteio; 

 O Gabinete de Desporto e Associativismo fica também responsável para contactar as 

Associações inscritas e não presentes no sorteio do local onde irão disputar as eliminatórias; 

 

 

 

 

mailto:gdesporto@cm-condeixa.pt


 

 

 MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

Gabinete de Desporto e Associativismo 

 

 
 

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - Largo Artur Barreto - 3150-124 Condeixa-a-Nova  Tel: 239 94 91 20  Fax: 239 94 54 45  E-mail: geral@cm-condeixa.pt 
Gabinete de Desporto | Piscinas Municipais | 3150-122 Condeixa-a-Nova | Tel: 239 94 00 03 | Fax: 239 94 00 02 | E-mail: gdesporto@cm-condeixa.pt 

 

Participantes dos Torneio: 

 Os participantes só podem representar uma Associação; 

 Xadrez e Damas - 1 participante por Associação para cada torneio; 

 Dominó, Sueca, Matraquilhos e Malha de borracha - 2 participantes por Associação para 

cada torneio; 

 Ténis de Mesa - 3 participantes por Associação para cada torneio; 

 Voleibol Interassociações 2x2 – 2 participantes por Associação 

 Quiz Game – Máximo de 3 participantes por equipa, num máximo de 2 equipas por 

Associação 

 Minigolfe – 1 participante por Associação 

 

Esquema do Torneio: 

 O esquema de cada um dos Torneios é indicado pelos colaboradores do Gabinete de 

Desporto e Associativismo da Câmara Municipal nos dias dos referidos torneios tendo em 

conta o número de equipas inscritas; 

 Os jogos disputam-se mediante os seguintes critérios: 

Damas - à melhor de 3 jogos. 

Xadrez - 1 jogo; 

Dominó - 1 jogo de 300 pontos; 

Matraquilhos - à melhor de 3 jogos; cada jogo ganho aos 5 golos; 

Ténis de Mesa – à melhor de 5 jogos; cada vitória individual é atingida à maior de 3 sets de 

11 pontos cada; 

Sueca - 12 jogos vencidos; 

Malha de borracha – à melhor de 3 jogos; cada jogo ganho aos 40 pontos (distância entre 

pinos de 10 metros, sendo que o pino terá que permanecer ao centro do retângulo de 80x40 

cms); 

Voleibol Interassociações 2x2 – à melhor de 3 sets, disputando-se cada jogo até aos 10 

pontos. Meias-finais e Final disputadas até aos 15 pontos. 
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Quiz Game – grupo de 20 perguntas de cultura geral para cada grupo de associações e a 

final será constituída por um conjunto de perguntas 

Minigolfe – O objetivo do Torneio é realizar o menor número de tacadas possíveis num 

circuito de 18 pistas standard; Em cada pista o número máximo de tacadas é de 6 

Material de Jogo: 

 As associações participantes devem estar munidas do material necessário para a realização 

dos torneios; 

 As associações que recebem os torneios devem estar preparadas com o material necessário 

para a realização dos torneios; 

 As Associações que recebem os torneios devem possuir cerca de 10 mesas e 30 cadeiras 

para a logística do torneio; 

 Caso não possuam o material necessário para a logística dos torneios, deverão comunicar ao 

Gabinete de Desporto e Associativismo com a antecedência de 15 dias, para resolução 

atempada; 

 

Lanche: 

 A Associação acolhedora do Torneio será responsável por oferecer um lanche a todos os 

intervenientes no final do Torneio; 

 

Prémios: 

 Os prémios atribuídos são da responsabilidade da Câmara Municipal de Condeixa, sendo 

concedidos troféus às 3 primeiras equipas/associações classificadas nos torneios, e 

medalhas aos jogadores das respetivas equipas; 

 

Incentivos Financeiros: 

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

subsequente à organização dos torneios) consoante o número de participações nos vários 

torneios; 
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 Qualquer Associação inscrita nos torneios e que não compareça em qualquer uma das fases, 

ou seja eliminada por conduta antidesportiva, será penalizada, subtraindo aos incentivos 

financeiros a receber o valor a que teria direito na participação falhada. 

 A Câmara Municipal atribuirá um incentivo financeiro (no ano subsequente à organização) à 

Associação acolhedora, referente à oferta do lanche; 

Divulgação: 

 A Câmara Municipal é responsável pelo material de comunicação e divulgação dos Torneios, 

enviando um exemplar para cada Associação responsável por receber o torneio e, por e-mail 

para todas; 

 As associações devem fazer uma divulgação alargada da realização destes jogos, de modo a 

se mobilizar o maior número de pessoas para participação nos torneios e acompanhamento 

dos eventos. 

 

Conduta de Participação: 

 A conduta de participação das Associações deve-se reger pelo objetivo da realização dos 

Torneios Concelhios Interassociações – dinamizar o movimento associativo; 

 O conceito de fair play deve estar sempre presente e vinculado à ética no meio desportivo, 

onde os praticantes devem procurar jogar de maneira que não prejudiquem o adversário de 

forma propositada; 

 Os praticantes devem empenhar-se e cumprir as regras dos torneios, sob pena de 

desclassificação; 

 Qualquer conduta antidesportiva por parte de participantes das Associações do conhecimento 

da organização, será penalizada com a desclassificação da Associação no referido torneio e 

subtraindo aos incentivos financeiros a receber o valor a que teria direito nessa participação; 

 

Casos Omissos: 

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. 
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