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1- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

Equipas 

Clubes 

• Participarão no torneio todos os clubes que tenham equipas a disputar os 

campeonatos distritais de Sub13-Infantis e distritais e nacionais de Sub15-iniciados da 

Associação de Futebol de Santarém e que tenham pelo menos 5 (cinco) jogadores 

inscritos nascidos em 2005 para os Sub 13 e em 2004 para os Sub 14.  

  

 

 

 

 

 

 

Jogadores 

 

• Todos os jogadores selecionados terão que estar obrigatoriamente inscritos na época 

2017/2018 em clubes filiados na Associação de Futebol de Santarém. 

• Nos Sub13 são selecionáveis todos os jogadores de 2º ano pertencentes às equipas 

que disputam os campeonatos distritais. 

• Nos Sub14 são selecionáveis todos os jogadores de 1º ano (SUB 14) pertencentes às 

equipas que disputam os campeonatos distritais da I e II divisão e nacionais. 

• Cada seleção é constituída por um máximo de 14 jogadores nos Sub 13 e 18 jogadores 

nos Sub 14. 

• Se porventura alguma situação anormal impeça a presença de jogadores de um 

determinado clube (não haver interesse do clube ou não existirem jogadores com 

vontade de participar no torneio) esta seleção apresentar-se-á na competição com 

menos jogadores (inferior a 14 nos sub13 e inferior a 18 nos sub14). 

• Pelos motivos referidos anteriormente, não haverá substituição de jogadores de um 

clube pelo aumento da presença de jogadores de outros clubes, sendo obrigatório o 

respeito pelo número de jogadores a convocar em cada clube/equipa. 

 2- CONVOCATÓRIAS DE JOGADORES 

 

 

 

 

Treinos 

 

 

Cada Seleção terá direito a marcar 4 treinos durante toda a preparação (em qualquer 

data desde a primeira convocatória até à 2ª fase / final do dia 1 de maio). 

• Os treinos deverão ser marcados pelos responsáveis de cada Seleção que farão chegar 

a convocatória à A.F.S que se encarregará de a enviar a todos os clubes que possuam 

jogadores nessa seleção. 

• A marcação dos treinos deverá ser feita, no mínimo, com 10 dias de antecedência. 

•  Caso os responsáveis das Seleções entendam, poderão ser chamados jogadores 

adicionais entre o 1º e o 2º treino como processo de triagem para a composição da 

convocatória final. 

  

 

Jogos 

• A Convocatória realizada para a 1ª Fase será vinculativa para os jogos da 2ª Fase 

(final) 
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 3- ESTRUTURA DA COMPETIÇÃO 1ª e 2ª Fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura da 

Competição  

1ª Fase 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira fase decorrerá nos dias: 

Domingo, 15 abril das 15.00 às 19.00 H para os SUB13 em locais a designar. 

Domingo, 25 março das 15.00 às 19.30 H para os SUB14 em locais a designar. 

• Nesta primeira fase, existirão duas zonas: Zona Norte (Seleções A, B e C) e Zona Sul 

(Seleções D, E e F) quer para os Sub13 quer para os Sub14. 

• Em cada uma das zonas haverá um torneio triangular no mesmo dia entre as três 

seleções respetivas de acordo com o seguinte sistema, após sorteio dos números (A,B 

e C; D,E e F) a atribuir a cada uma das seleções: 
 

 

Zona Norte 

Jogo: seleção A x seleção B ( 1ª parte)  - 25 minutos para Sub13 / 30 minutos para Sub14 

Intervalo 10 minutos 

Jogo: seleção A x seleção C (1ª parte)  - 25 minutos para Sub13 / 30 minutos para Sub14 

Intervalo 10 minutos 

Jogo: seleção B x seleção C (1ª parte)  - 25 minutos para Sub13 / 30 minutos para Sub14 

Intervalo 10 minutos 

Jogo: seleção A x seleção B (2ª parte)  - 25 minutos para Sub13 / 30 minutos para Sub14 

Intervalo 10 minutos 

Jogo: seleção A x seleção C (2ª parte)  - 25 minutos para Sub13 / 30 minutos para Sub14 

Intervalo 10 minutos 

Jogo: seleção B x seleção C (2ª parte)  - 25 minutos para Sub13 / 30 minutos para Sub14 
 

 

Zona SUL 

Jogo: seleção D x seleção E ( 1ª parte)  - 25 minutos para Sub13 / 30 minutos para Sub14 

Intervalo 10 minutos 

Jogo: seleção D x seleção F (1ª parte)  - 25 minutos para Sub13 / 30 minutos para Sub14 

Intervalo 10 minutos 

Jogo: seleção E x seleção F (1ª parte)  - 25 minutos para Sub13 / 30 minutos para Sub14 

Intervalo 10 minutos 

Jogo: seleção D x seleção E (2ª parte)  - 25 minutos para Sub13 / 30 minutos para Sub14 

Intervalo 10 minutos 

Jogo: seleção D x seleção F (2ª parte)  - 25 minutos para Sub13 / 30 minutos para Sub14 

Intervalo 10 minutos 

Jogo: seleção E x seleção F (2ª parte)  - 25 minutos para Sub13 / 30 minutos para Sub14 
 

• A atribuição dos pontos (3 por vitória / 1 por empate / 0 por derrota) apenas será 

realizada uma vez no final do jogo da 2ª parte entre as equipas envolvidas. 
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Significa que o resultado da 1ª parte transita para o jogo da 2ª parte, após a qual será 

considerado o resultado final e a atribuição dos pontos. 
 

• No final da 2ª parte de todos os jogos haverá lugar à marcação de grandes 

penalidades no sistema de “morte súbita” 

  

 

 

Participação e 

Substituição  

de Jogadores 

1ª Fase 

 

 

• Na 1ª fase do torneio é obrigatória a participação efetiva (jogar) de todos os 

jogadores de cada seleção inter-concelhia, em todos os jogos disputados (2). 

Considera-se jogo, a soma do tempo da primeira parte com o tempo da segunda 

parte. 
 

• Na 1ª fase do torneio não existe limitação na substituição de jogadores que poderão 

também reentrar durante o jogo. Este processo deve ser realizado na zona central do 

campo e não implica a paragem do jogo, exceto na substituição do guarda-redes. O 

guarda-redes só pode ser substituído uma vez em cada período/jogo de 25/30 

minutos salvo nas situações de expulsão ou lesão. (Esta condição aplica-se de igual 

forma em cada uma das partes de 25/30 minutos da 2ª fase (final). 

  

 

 

 

Classificação  

e forma de 

desempate 

1ª Fase 

 

 

 

 

• Na 1ª Fase a classificação de cada seleção é obtida a partir da pontuação alcançada 

nos jogos disputados, segundo o critério seguinte: 
 

a) 3 pontos por VITÓRIA no tempo regulamentar (final da 2ª parte do jogo) 

b) 1 ponto por EMPATE no tempo regulamentar (final da 2ª parte do jogo) 

c) 0 pontos por DERROTA no tempo regulamentar (final da 2ª parte do jogo) 
 

• Se duas seleções obtiverem o mesmo número de pontos no final da 1ª Fase, serão 

critérios de desempate, consecutivamente, os seguintes: 

a) O maior número de pontos obtidos nos jogos efetuados entre si; 

b) A maior diferença global entre golos marcados e sofridos; 

c) O maior número global de golos marcados; 

d) O resultado na marcação dos pontapés de grande penalidade entre si; 

e) A menor média de idades de todos os jogadores de cada seleção empatada; 

f) Sorteio, do qual não haverá recurso da forma e do resultado. 

  

 

Estrutura da 

Competição  

2ª Fase 

 

• Na segunda fase irão defrontar-se entre si, as seleções das zonas norte e sul, de 

acordo com a sua classificação na 1ª Fase, de forma a apurar a classificação final do 

torneio. 

 

O sorteio das equipas, para o calendário do torneio será realizado publicamente, pela 

Associação de Futebol de Santarém. 
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• A 2ª Fase contempla a competição entre os classificados das zonas norte e sul, de 

forma a definir a classificação final do torneio (do 1º ao 6º classificado para os Sub 13 

e Sub 14). 

• Na 2ª Fase caso se verifique um empate ao fim do tempo regulamentar, as equipas 

procederão à marcação de pontapés da marca de grande penalidade também no 

sistema de “morte súbita” 

• Nesta 2ª fase do torneio os jogos terão a seguinte estrutura: 

- Para os Sub13, duas partes de 25 minutos cada com 10 minutos de intervalo 

- Para os Sub14, duas partes de 30 minutos cada com 10 minutos de intervalo. 
 

Programa da Competição na 2ª fase no dia 1 Maio 2017 
 

Sub13 – Campo de Futebol de 7 

10.45 H – Apuramento do 5º e 6º classificado (3º classificados da zona norte e zona sul) 

10.45 H – Apuramento do 3º e 4º classificado (2º classificados da zona norte e zona sul) 

12.15 H – Apuramento do 1º e 2º classificado (1º classificados da zona norte e zona sul) 
 

Sub14 – Campo de Futebol de 11 

09.15 H – Apuramento do 5º e 6º classificado (3º classificados da zona norte e zona sul) 

09.15 H – Apuramento do 3º e 4º classificado (2º classificados da zona norte e zona sul) 

11.00 H – Apuramento do 1º e 2º classificado (1º classificados da zona norte e zona sul) 

  

 

 

Participação e 

Substituição de 

Jogadores 

2ª Fase 

 

 

• Na 2ª fase, é obrigatória a participação efetiva (jogar) por parte de todos os 

jogadores de forma a contribuirmos para os objetivos definidos para o torneio. O 

tempo de jogo a atribuir a cada jogador fica ao critério do(s) treinador(es) sugerindo-

se apenas bom senso  e respeito pela dignidade de todos os jogadores da equipa. 

• Na 2ª fase do torneio não existe limitação na substituição de jogadores que 

poderão também reentrar durante o jogo. Este processo deve ser realizado na zona 

central do campo e não implica a paragem do jogo, exceto na substituição do 

guarda-redes. O guarda-redes só pode ser substituído uma vez em cada período/jogo 

de 25/30 minutos salvo nas situações de expulsão ou lesão. (Esta condição é 

semelhante aos jogos de 25/30 minutos da 1ª fase do torneio). 

  

Classificação 

e forma de 

desempate 

2ª Fase 

• Cada um dos jogos realizados nos Sub13 e nos Sub14 determinará de forma imediata 

a atribuição do 1º e 2º lugar; 3º e 4º lugar; 5º e 6º lugar. 

• Se no tempo regulamentar se verificar um empate haverá lugar à marcação de 

grandes penalidades no sistema de “morte súbita” 
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 4- ARBITRAGEM E DISCIPLINA 

 • O Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém nomeará a partir 

dos seus quadros, os árbitros para todos os jogos do Torneio. 

• Tudo quanto se relaciona com a arbitragem será regido pelas normas estabelecidas 

para as competições oficiais. 

• Em matéria de castigos observar-se-á o fixado pelo Regulamento Disciplinar. 

 

 

 

 

 

Arbitragem e 

Disciplina 

 

• Como na 1ª fase do torneio serão realizados 6 mini-jogos (1ª parte e 2ª parte de cada 

jogo separada no tempo) para efeitos de aplicação dos castigos por acumulação de 

dois cartões amarelos no mesmo jogo ou cartão vermelho, serão considerados os 6 

mini-jogos. 

• Significa que a acumulação de dois cartões amarelos ou um cartão vermelho num 

jogo de 25 ou 30 minutos (Sub13 / Sub14) impedirá a participação do jogador no jogo 

seguinte de 25 ou 30 minutos (Sub13/Sub14). No entanto a equipa do referido 

jogador entrará sempre no jogo seguinte com o número regulamentar de jogadores 7 

nos Sub 13 e 11 nos Sub 14. 

• A acumulação de dois cartões amarelos ou um cartão vermelho no último jogo de 25 

ou 30 minutos (Sub13/Sub14) em que a equipa participa, impedirá a participação do 

jogador na 2ª fase do torneio (final) 

 • Todo e qualquer caso disciplinar acontecido durante os jogos e ou em todas as 

instalações onde decorrer o Torneio, será atempadamente resolvido pela Comissão 

de Disciplina, não sendo as decisões suscetíveis de recurso. 

• No respeito pelos objetivos do torneio não haverá contemplação com atos graves de 

indisciplina dentro ou fora do campo de jogos 

• Na primeira fase, se num jogo de 25 minutos para os Sub 13 ou 30 minutos para os 

Sub 14, houver a expulsão de um jogador com cartão vermelho e for considerado 

pelo árbitro uma falta grave (agressão a um adversário ou resposta á agressão, 

injúrias á equipa de arbitragem) este jogador poderá ficar impedido de participar em 

mais do que um jogo de 25 ou 30 minutos seguintes, podendo inclusivamente em 

situação limite ser expulso da participação no resto dos jogos da 1ª fase. 

• No decurso da época e até ao jogo da final no dia 1 de maio se um jogador cometer 

uma falta grave num jogo oficial da sua equipa / clube (expulsão por agressão a 

adversário ou resposta, injúrias á equipa de arbitragem) este jogador será impedido 

de continuar a participar na sua Seleção do Tejo Cup, devendo ser substituído por um 

outro jogador do mesmo clube. 
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Aspetos Gerais 
 

• Para cada jogo as equipas deverão preencher um boletim de jogo, o qual deverá ser entregue ao árbitro 

até quinze (15) minutos antes do início da partida, através de modelo a ser entregue posteriormente. 

 

• Só será permitida a permanência dentro dos limites do espaço envolvente ao terreno de jogo dos 

agentes desportivos constantes do boletim de jogo, devidamente credenciados, os quais deverão 

ocupar nos termos regulamentares os seus lugares na área técnica. 

 

• Será ainda admitida a presença nesse espaço aos diversos responsáveis associativos 

 


