Regulamento
XII TORNEIO DE FUTSAL AJITER | SANJOANINAS 2016
FUTSAL AJITER 2016
O XII Torneio de Futsal é organizado no âmbito das atividades para 2016 da AJITER Associação Juvenil da Ilha Terceira com integração, este ano, no programa desportivo das
Festas Sanjoaninas 2016, e está aberto a todos que nele pretendam participar.
O XII Torneio de Futsal da AJITER decorrerá no Pavilhão da Escola Básica e Secundária
Tomás de Borba, na cidade de Angra do Heroísmo.
O calendário e horários dos jogos podem estar sujeitos a alterações, assim como a sua
localização, no caso do agendamento de jogos de âmbito Nacional ou Regional, por parte do
Serviço de Desporto da Ilha Terceira.
O Torneio decorrerá entre os dias 11 e 25 de junho de 2016.
O Torneio terá duas componentes, uma para o género masculino, dimensionada para 8 (oito)
equipas, outra para o género feminino, dimensionada para 4 (quatro) equipas.
No dia 10 de junho de 2016, pelas 11h30, na Sede da AJITER (Pico Redondo, n.º29 – São
Bento), decorrerá a sessão de apresentação do Torneio e respetivo sorteio para distribuição de
equipas por grupo e respectivo calendário.
A Entrega de Troféus decorrerá no mesmo dia e imediatamente a seguir ao último jogo da Final
do Torneio, no sítio onde for disputada essa Final – Pavilhão da Escola Tomás de Borba.

1. Inscrições
- O Período de Inscrições decorrerá até ao dia 9 de julho do corrente ano;
- O processo de inscrições deverá ter início com uma pré-inscrição da equipa, através da
página de internet da AJITER (http://tinyurl.com/kjkpepn). De realçar que este processo não é
vinculativo, tornando-se apenas efetivo no momento em que for entregue todo o processo de
candidatura de acordo com os moldes referidos abaixo;
- A inscrição deverá ser formalizada em ficha própria a ser entregue na sede da AJITER Associação Juvenil da Ilha Terceira, sito no Pico Redondo, n.º 29 freguesia de São Bento,
9700-211- Angra do Heroísmo, de acordo com o horário definido para o efeito, ou seja, das 9h
às 12h e das 13h às 17h, horário de funcionamento da AJITER;
- As Ficha de Inscrição bem como o Regulamento do Torneio estarão disponíveis no Site da
AJITER em www.ajiter.pt.
-Para além do preenchimento da ficha de inscrição de equipa, da qual constarão o nome da
equipa e dados dos seus jogadores, deverão ainda ser entregues cópias do documento de
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identificação dos respetivos jogadores (Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou
Passaporte).
- A taxa de inscrição, que deverá ser entregue mediante a entrega da respetiva ficha de
inscrição e das cópias dos documentos de identificação, terá um valor diferente para as
equipas masculinas e femininas.
- O valor da inscrição inclui a participação nos jogos do torneio para os quais a, respectiva,
equipa se qualificar bem como a participação no Beberete de encerramento;
- A taxa de inscrição não inclui Seguro de Acidentes Pessoais para os participantes, sendo que
cada participante é responsável por garantir a contratação de um desses seguros,
individualmente;
- Cada equipa inscrita deverá ainda entregar uma caução, no valor de 25€ (vinte e cinco
euros), os quais serão integralmente repostos, após a final do Torneio e cerimónia de entrega
de troféus, caso a equipa tenha comparecido a todos os jogos em que era interveniente bem
como ao jogo da final e cerimónia de entrega de troféus. Pelo menos 70% do total de jogadores
deverão comparecer;
Masculinos:
A taxa de inscrição está fixada em 2,5€ (dois euros e cinquenta cêntimos) por cada jogador
inscrito. Caso o jogador seja detentor do Cartão AJITER válido pagará apenas 2,00€ (Dois
euros).
Femininos:
A taxa de inscrição está fixada em 1,50€ (um euro e cinquenta cêntimos) por cada jogadora
inscrita. Caso a jogadora seja detentora do Cartão AJITER válido pagará apenas 1,00€ (um
euro);

2. Equipas
- As equipas são compostas por um mínimo de seis e um máximo de 14 elementos, cujas
idades deverão situar-se obrigatoriamente acima dos 14 de idade, sendo que cada equipa
apenas poderá ter inscrito um máximo de três jogadores acima dos 30 anos de idade;
- O Torneio, componente Masculina, terá no máximo oito equipas efetivas e duas equipas
suplentes, caso haja a necessidade de proceder à substituição de alguma. Estas equipas serão
ordenadas por ordem de chegada, sendo que serão consideradas equipas efetivas as primeiras
oito a entregar todo o processo de inscrição e suplentes as primeiras duas a entregar o
processo depois de preenchidas as vagas efectivas;
- O Torneio, componente feminina, terá no máximo quatro equipas efetivas e duas equipas
suplentes, caso haja a necessidade de proceder à substituição de alguma. Estas equipas serão
ordenadas por ordem de chegada, sendo que serão consideradas equipas efetivas as primeiras
quatro a entregar todo o processo de inscrição e suplentes as primeiras duas a entregar o
processo depois de preenchidas as vagas efectivas;
- Dependendo do número de equipas proceder-se-á a uma ou duas voltas.
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- Todas as equipas deverão apresentar-se em jogo com equipamentos de futebol numerados e
onde não pode existir repetição de números.

3. Quadro Competitivo
- As equipas são organizadas por grupos, máximo de dois grupos;
- Todas as equipas do mesmo grupo jogam entre si;
- Passam à fase seguinte as duas equipas primeiras classificadas de cada grupo;
- Cada vitória corresponde a 3 pontos, cada empate a 1 ponto e cada derrota ou falta de
comparência a 0 pontos;
- A falta de comparência é marcada caso a equipa não esteja presente até 30 minutos após a
hora de início do jogo. A equipa ausente sofre uma derrota por 5-0.
- Caso não tenha o número suficiente de equipas existirá apenas um grupo, sendo que neste
caso o Torneio se disputará em duas voltas;

4. Regras
- São adotadas as regras de Futsal, no âmbito da Federação Portuguesa de Futebol;

4.1. Pontuação
- Ganha a equipa que somar o maior número de golos no final do tempo regulamentar;
- Para estabelecimento da classificação geral das equipas que, no final da 1ª fase se
encontrarem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os
seguintes critérios, segundo ordem de prioridade:
a) Número de pontos alcançados pelas equipas;
b) Maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelas
equipas empatadas, nos jogos que realizaram entre si;
c) Maior números de golos marcados no campo do adversário, nos jogos que realizaram entre
si;
d) Maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelas
equipas nos jogos realizados em toda a competição;
e) O maior número de vitórias em toda a competição;
f) O maior número de golos marcados em toda a competição;
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Se, após a aplicação sucessiva dos critérios estabelecidos no número anterior ainda subsistir
situação de igualdade, observar-se-á o seguinte critério de desempate:
- Sorteio com moeda ao ar, à melhor de três, na presença de representantes das duas equipas,
a realizar no final do último jogo de cada grupo;
No caso de empate, no final do tempo regulamentar, nas meias-finais e final:
- Jogam-se mais 10 minutos (cinco para cada lado), não havendo lugar à aplicação da regra de
“Morte Súbita”.
- Se continuarem empatadas passa-se à marcação de grandes penalidades, em séries de cinco
onde a partir da 2ª série se aplica a regra da “Morte Súbita”.

4.2. Substituições
-As substituições são ilimitadas e realizadas por decisão da equipa, devendo sempre ser
realizadas pelas zonas de substituição;

4.3. Equipa de Arbitragem
- A equipa de Arbitragem é constituída por dois árbitros e um marcador;

4.4. Duração do Jogo
-Os jogos decorrem em tempo útil (30 minutos): 15 minutos em cada parte, com um intervalo
de 10 minutos. Serão dados no máximo dois minutos de desconto de tempo durante o jogo, a
cada uma das equipas, sendo um por cada parte. Na componente feminina serão jogados
apenas 15 minutos corridos em cada parte, com intervalo de 10 minutos.

5. Arbitragem
-A arbitragem dos jogos está a cargo de elementos com reconhecida experiência designados
pela AJITER - Associação Juvenil da Ilha Terceira;
-Existem por jogo: dois árbitros (responsáveis pelo correto desenvolvimento do jogo aplicando
as regras definidas) e um marcador (responsável pela marcação dos golos e pela contagem do
tempo);
-O árbitro velará pela aplicação das regras do jogo e sobre as suas decisões não há apelo;
-Em caso de falta do árbitro o marcador assume a sua função e deixa de existir marcador;
-Em caso de falta de marcador, o jogo é realizado com a arbitragem de algum elemento
designado pela AJITER;

6. Componente Disciplinar
-Aplica-se ao Torneio o Regulamento de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol;
-As responsabilidades pertencentes à Comissão de Disciplina no Regulamento acima
mencionado serão delegadas na Comissão de Organização do Torneio;
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7. Comissão de Organização
-A Comissão de Organização do Torneio será composta por sete elementos, seguidamente
designados:
Presidente: Personalidade de reconhecido mérito e imparcialidade na área desportiva;
Vice-Presidente: Representante dos Árbitros;
Vogal: Representante das Equipas Masculinas (Eleito por todas as congéneres durante
Apresentação e Sorteio do Torneio);
Vogal: Representante das Equipas Femininas (Eleito por todas as congéneres durante a
Apresentação e Sorteio do Torneio);
Vogal: Dirigente da AJITER;
Vogal: Representante da Comissão Desportiva das Sanjoaninas 2016;
Vogal: Ana Ávila (Colaboradora da AJITER);

8. Casos Omissos:
Os casos omissos a este regulamento são remetidos para a organização do torneio.

Calendário para Entrega de Inscrições
-Durante todo o período de inscrições, a Organização estará disponível para receber inscrições
de equipas participantes, na sede da AJITER entre as 9h00 e as 12h00 e entre as 13h00 e as
17h00. Caso algumas das equipas não consiga fazer a inscrição dentro deste horário, deverá
contactar a AJITER no sentido de agendar uma hora diferente para entrega do processo de
inscrição;
-No momento de receção de cada inscrição, o responsável da Organização deverá emitir um
documento que comprova a inscrição (cópia assinada e carimbada da ficha de inscrição de
equipa);
-De acordo com o que já foi referido, as inscrições fazem-se por ordem de chegada;
O número de inscrições está limitado a 8 equipas (M) e 4 equipas (F) e pressupõe o
pagamento de um valor de 2,5€ por inscrição para os não detentores do Cartão AJITER, e 2,0
Euros para os detentores do Cartão AJITER na vertente masculina, e o pagamento de um valor
de 1,50€ por inscrição para não detentores do Cartão AJITER, e 1,0€ para detentores do
Cartão AJITER para a vertente feminina, acrescida do valor da caução (25€) por cada equipa.
Poderá obter mais informações através dos contactos fornecidos.
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Ficha de Inscrição de Jogador
XII TORNEIO DE FUTSAL AJITER
FUTSAL AJITER 2016

(Este formulário de inscrição deverá vir acompanhado pela fotocópia do documento de identificação de cada jogador e
esta Ficha de Inscrição de Jogador deverá ser devidamente assinada. O seu preenchimento deverá ser feito em
maiúsculas.)

Nome: *
Nº ID Civil: *
Data de Nascimento: *
Telefone: *
E-mail:
Tipo de Sangue: *
Contacto em caso de
Emergência:*

Nome:*

Telefone:*

Declaro que li e concordei com os Termos do Regulamento do XI Torneio de Futsal AJITER e que possuo ou irei
contratar um Seguro de Acidentes Pessoais, no sentido de salvaguardar algum incidente ou acidente no qual possa
estar envolvido.
Local e data,
___________________, ___ de _______________ de 2016

O jogador,

______________________________________
(Assinatura)

*Campos de preenchimento obrigatório.

www.ajiter.pt | geral@ajiter.pt
Tel.: +(351) 295 212 409 | Fax: +(351) 295 212 409
Tlm./Mob.: +(351) 93 212 409 1/2/3/5
Pico Redondo 29, São Bento
9700-211 ANGRA DO HEROÍSMO
Açores - PORTUGAL
| Instituição de Utilidade Pública

Est. Reg. Nº1A Pedreiras 28 Lajes
9760-315 PRAIA DA VITÓRIA
Açores - PORTUGAL

Ficha de Inscrição de Equipa
XII TORNEIO DE FUTSAL AJITER
FUTSAL AJITER 2016

(Este formulário de inscrição deverá vir acompanhado pelas cópias dos documentos de identificação e fichas de
inscrição de jogador assinadas por cada um dos elementos inscritos. O seu preenchimento deverá ser feito em
maiúsculas.)

Nome da
Equipa*
N. dos
Jogadores*

Treinador* -

Capitão* -

Nº Cartão
AJITER

Nomes dos Jogadores*

Tlm:

E-mail:

Tlm:

E-mail:

*Campos de Preenchimento Obrigatório.
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Resumo de Informações:
O XII Torneio de Futsal da AJITER decorrerá entre 11 e 25 de junho, no Pavilhão Desportivo da Escola Básica e
Secundária Tomás de Borba.
O número de inscrições está limitado a 8 equipas para a componente masculina e 4 equipas para a componente
feminina e pressupõe o pagamento de um valor de 2,00€ por inscrição para os detentores do Cartão AJITER, e de 2,5€
para aqueles que não sejam detentores do Cartão AJITER na componente masculina e de 1,00€ para detentores do
Cartão AJITER, e de 1,50€ para aqueles que não sejam detentores do Cartão AJITER na componente feminina,
quantia esta que não incluí Seguro de Acidentes Pessoais, sendo que cada jogador é responsável por garantir a
contratação de um Seguro individual para o efeito.
Para beneficiar dos preços reduzidos, o Cartão AJITER deverá estar válido.

Cada equipa deverá entregar uma caução de 25 Euros, que será integralmente devolvida nos termos constantes do
Regulamento do Torneio, desde que, pelo menos 70% da equipa esteja presente nos jogos finais do Torneio,
nomeadamente, na Sessão de Entrega de Troféus.
Poderá fazer a sua inscrição de até 9 de junho de 2016.
A informação aqui presente não dispensa a leitura do Regulamento do Torneio.
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