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REGULAMENTO FUTSAL LEAGUE CGN 2019 
Clube Galp Núcleo Norte 

 
 

1. Modelo do Campeonato 

 Início: Maio 

 Associados CGnorte; 

 

2. Local de Realização 

 Pavilhão de C.R.C. da Freguesia de Lavra 

 

3. Regras do Campeonato  

 O evento será disputado num modelo de campeonato, todos contra todos (em 2 voltas);  

 O jogo terá a duração de quarenta minutos em tempo corrido (sem paragem de 

cronómetro), sendo que cada parte terá vinte minutos, entre cada parte haverá um intervalo 

de cinco minutos; 

 Cada equipa tem direito a pedir um minuto de desconto por parte, o minuto de desconto 

apenas será atribuído quando a bola se encontrar fora de jogo e estiver na posse da equipa 

requerente; 

 O jogo começará sempre á hora marcada, caso uma das equipas não esteja presente têm dez 

minutos de tolerância para se apresentar em campo com um mínimo de quatro jogadores;  

 Serão aplicadas as regras de jogo de futsal, tirando os casos descritos em cima;  

 Em caso de dúvida antes do jogo ou ao intervalo podem e devem esclarecer com o árbitro.  

 
 

4. Faltas de comparência  

 A falta de comparência tem como consequência, uma derrota por 3-0, sendo os três golos 

atribuídos ao capitão da equipa adversária.  

 Caso ambas as equipas não compareçam ao jogo, será atribuída uma derrota por 3-0, a cada 

equipa.  

 Caso alguma equipa desista a meio do campeonato será atribuída falta de comparência nos 

jogos que essa equipa ainda tinha para realizar e não será devolvida a caução.  
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5. Critérios de desempate  

 Pontos conquistados nos jogos entre as equipas empatadas;  

 Diferença entre golos marcados e sofridos nos jogos entre as equipas empatadas;  

 Diferença de golos marcados e sofridos em todos os jogos do campeonato; 

 Maior número de golos marcados em todos os jogos do campeonato.  
 

 

6. Regulamento Disciplinar  

 As regras do jogo são as praticadas no futsal;  

 Haverá Árbitros em todos os jogos;  

 Acumulação de 2 amarelos num só jogo: 1 jogo de suspensão;  

Vermelho directo: 1 a 4 jogos caso seja por ofensas verbais, uma agressão física e 

comprometa a integridade física do jogador (a decidir pela comissão disciplinar).  

 Caso as regras de disciplina, fair play, e respeito pelo adversário ou conduta imprópria 

sejam verificadas numa equipa / jogador, esta /este poderá ser expulsa /o do campeonato e 

sem direito a reembolso do valor da caução. 

 

 

 

 

 

 

A TUA ENERGIA  


