
 
 

REGULAMENTO 
 
 
A. Estrutura organizativa 
1. O Torneio Internacional de Iniciados, doravante designado por Torneio, é organizado pelo Município de 
Abrantes e homologado pela Federação Portuguesa de Futebol. 
2. Este regulamento do Torneio, fornecido a todos os Clubes, Associações Desportivas e equipas de 
arbitragem, é de leitura obrigatória. 
 
B. Inscrições 
1. A ficha de inscrição de cada equipa no quadro competitivo será preenchida no início do Torneio, 
mediante apresentação do cartão de cidadão dos atletas ou de outro documento de identificação com 
fotografia. 
 
C. Equipas 
1. O escalão que pode participar neste Torneio é o de Iniciados (atletas nascidos em 2005 e 2004 -sub15). 
2. As equipas serão formadas de acordo com a proposta dos Clubes e devem ter o máximo de 18 atletas. 
 
D. Normas e Regras de Jogo 
1. São as definidas pela Federação Portuguesa de Futebol para o ano de 2018/2019. 
2.. Os jogos terão a duração de 70 minutos, divididos em duas partes de 35 minutos, com intervalo de 10 
minutos entre elas. 
3. Tendo em conta que algumas equipas ainda estão numa fase de observação aos atletas dos seus 
plantéis, para a época que se avizinha, permite-se que todos os jogadores possam ser utilizados. Serão 
por isso permitidas 7 substituições por jogo, com a condicionante de após o início da segunda parte do 
jogo só serem permitidas o máximo de 3. 
 
  
E. Forma de organização 
Os jogos organizam-se de acordo com as características específicas da modalidade, do nível e do escalão. 
 
F. Arbitragem 
1. Os árbitros presentes no Torneio fazem parte dos quadros de árbitros de diversos campeonatos distritais 
e nacionais. 
2. Todas as situações anómalas que possam ocorrer durante o Torneio serão avaliadas pelo serviço de 
Desporto que procederá em conformidade. 
 
G. Classificação 
1. A classificação será ordenada de acordo com a seguinte estrutura:    
- Serão elaborados 2 grupos de 3 equipas, onde todas as equipas de cada grupo jogarão entre si; 
- A equipa mais pontuada de cada grupo, jogará a final (1º e 2º lugar); a 2ª mais pontuada de cada grupo, 
jogará para apuramento do 3º e 4º lugar; a 3ª de cada grupo, jogará para apuramento do 5º e 6º lugar; 
- Em caso de igualdade pontual no final da fase de grupos, o modo de desempate obedecerá aos seguintes 
critérios: 

1º- maior diferença positiva entre golos marcados e sofridos 
2º- mais golos marcados 
3º- menos golos sofridos 
4º- melhor disciplina 
5º- sorteio 

- Nos jogos de ordenamento da classificação final, se os mesmos terminarem empatados no fim do tempo 
regulamentar, serão marcadas 5 grandes penalidades para cada equipa. Se ainda assim o empate 
persistir, passa-se a marcar 1 grande penalidade por equipa até uma sair vencedora. 
2. Nos jogos em que alguma equipa não compareça, será atribuída a vitória à equipa presente pelo 
resultado de 3-0. 
 
 
 



 
 

I. Divulgação dos Resultados e entrega de Prémios 
1. A elaboração e divulgação são da competência da organização. 
2. No final do torneio haverá uma sessão de encerramento com entrega de prémios. 
 
J. Seguro 
Os seguros dos participantes neste Torneio são da responsabilidade das equipas. No entanto, o Município 
de Abrantes efetuará um seguro de acidentes pessoais para todos, mediante a entrega da ficha de 
inscrição da Equipa, devidamente preenchida e antes do início do Torneio. 
 
L Compromisso 
Os agentes desportivos e todos os participantes comprometem-se a aceitar: 
- O cumprimento das normas gerais e específicas do Torneio; 
- A identificação de todos os participantes antes do início dos jogos; 
- O cumprimento dos calendários e horários definidos; 
- A ação disciplinar e a autoridade dos juízes e árbitros. 
 
M. Casos omissos 
Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização. 
 

 
Dados Importantes 
 
Nos campos de relva sintética não é permitido a utilização de botas de futebol com pitons de alumínio. 
 
Comitiva do clube:  
23 pessoas, sendo 18 atletas. 
 
Identificação dos jogadores:  
Cartão de Cidadão ou Cartão de Atleta para a época 2018/2019. 
 
  



 
 

 
 
 

 

ESTRUTURA DO TORNEIO 
2 grupos de 3 equipas 
 
 
 
 

 
 
Grupo I 

 
Equipa 1. Futebol Clube do Porto 
Equipa 2. Real Club Celta de Vigo  
Equipa 3. Seleção Concelhia de Abrantes  
 
 
Grupo II 

 
Equipa 4. Sporting Clube de Portugal                                                                                                                 
Equipa 5. Sporting Clube de Braga 
Equipa 6. Clube Futebol “Os Belenenses” 
 
 
 
 

• Cada equipa realiza 3 jogos de 70 minutos 
 
 
 
 
 

Campos de jogo a utilizar 
 
 campo nº 1 – Campo nº 1 Cidade Desportiva de Abrantes (relvado natural). 
 campo nº 2 – Campo de jogos Comendador Eduardo Ferreira, em Tramagal (relvado sintético) 
 campo nº 3 – Campo de jogos do Pego (relvado sintético)  
 campo nº 4 – Campo Cuf em Alferrarede (relvado sintético) 



 
 

CALENDARIZAÇÃO DOS JOGOS 
 

 
17 de agosto de 2018 

 

Horário Jogo Equipas Campo Grupo 

18h30 A Futebol Clube do Porto Seleção Concelhia Abrantes N.º 1 I 

20h15 B Sporting Clube de Portugal 
Clube Futebol “Os 

Belenenses” 
N.º 1 II 

20h00               JANTAR   

 
 
 

 
 

18 de agosto de 2018 
 

Horário Jogo Equipas Campo Grupo 

10h00 C Seleção Concelhia Abrantes        Real Club Celta de Vigo N.º 2 I 

10h00 D Sporting Clube Braga 
 Clube Futebol “Os 

Belenenses” 
N.º 3 II 

12h30   ALMOÇO   

18h00 E Futebol Clube do Porto      Real Clube Celta de Vigo Nº 1 I 

19h45 F  Sporting Clube de Portugal       Sporting Clube de Braga Nº 1 II 

20h00    JANTAR   

 
 
 
 
 

19 de agosto de 2018 
  

Horário Jogo Equipas Campo Grupo 

09h30 G 3º Classificado Grupo I          3º Classificado Grupo II Nº 4 Apur 5º/6º 

09h30 H 2º Classificado Grupo I         2º Classificado Grupo II Nº 1 Apur 3º/4º 

11h15 I 1º Classificado Grupo I         1º Classificado Grupo II Nº 1 Apur 1º/2º 

12h45 Entrega de Prémios e Encerramento do Torneio 

13h00 ALMOÇO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


