CENTRO DE DESPORTO DA UNIVERSIDADE DO PORTO
TORNEIO FUTEBOL 4X4 – FUNCIONÁRIOS U. PORTO

REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO
Artigo 1º - Âmbito
1. O presente regulamento estabelece o funcionamento do Torneio de Futebol 4x4, organizado pelo Centro
de Desporto da U. Porto (CDUP-UP).

Artigo 2º - Inscrições
1. Cada equipa pode inscrever no máximo 7 elementos, sendo que o mínimo de participação são 5.
2. Apenas podem participar elementos com ligação comprovada à Universidade como docente, funcionário
ou investigador.
3. A taxa de inscrição é de 35€ por equipa, que inclui seguro desportivo para todos os elementos da equipa.
4. A data limite de inscrição é dia 20 de maio.

Artigo 3º - Regras oficiais
1. As regras adotadas serão as da Federação Portuguesa de Futebol para a modalidade de futsal, com as
seguintes adaptações:
a) O tempo de jogo será de 2 períodos de 12 minutos corridos, com um intervalo de 3 minuto entre cada
um dos períodos.
b) A faltas com não acumulam.
2. Caso a equipa não esteja pronta para jogar na hora estabelecida, existirá uma tolerância de 5 minutos.
Findo essa tolerância, será aplicada falta de comparência e uma derrota por 5-0.

Artigo 4º - Formato da Competição
1. O campeonato desenrola-se a duas fases: na primeira fase, as equipas competem num sistema de “todos
contra todos” a uma volta.
2. A 2ª fase será disputada pelas duas melhores equipas de cada grupo, sendo composta pelas seguintes
fases: quartos-de final, meia-final, 3º e 4º lugar e final.

Artigo 5º - Pontuação e critérios de desempate
1.

Nos jogos da 1ª fase são atribuídos: 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e 0 pontos por derrota.

2.

No final da 1ª fase, para efeito de desempate, às equipas que terminarem com igual número de pontos,
são aplicadas as seguintes disposições, segundo a ordem de prioridade descrita:
a. Maior diferença entre o número de golos marcados - diferença entre o número de golos marcados
e o número de golos sofridos pelas equipas empatadas nesta fase;
b. Maior número de golos marcados pelas equipas empatadas;
c.

Maior número de vitórias;
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d. Sorteio.
b) Nos jogos a eliminar (2ª fase) e no jogo do 3º e 4º lugar, se o jogo terminar empatado no final do tempo
regulamentar, proceder-se-á à marcação de três pontapés de penalty. Se o empate persistir, o desempate
continuará em formato de morte súbita.

Artigo 6º - Sorteio
1. O sorteio será realizado na sede do CDUP-UP no dia 21 de maio, sendo divulgado aos responsáveis das
equipas via e-mail.

Artigo 7º - Prémios
1. Os prémios são os seguintes:
a. Medalhas para o 1º, 2º e 3º classificado.
b. Oferta de um aluguer do campo de futebol de 5 do Estádio Universitário, válido até ao final do ano
letivo.
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