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Artigo 1º
Regras Gerais e Formato do Torneio
1.1 - O R10 Street Futsal Odivelas é um evento segmentado em 3 escalões diferentes:
_Escalão A: 10 a 13 anos (inscrições podem ser limitadas caso a organização assim o
entenda);
_Escalão B: 14 a 17 anos (inscrições podem ser limitadas caso a organização assim o
entenda);
_Escalão C: =>18 anos (inscrições podem ser limitadas caso a organização assim o
entenda);
Todos

os
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Center,

com

várias

animações/atividades onde podem participar em concursos e receber prémios.
O horário do evento será:
Horário dia 22 & 23: Das 18h00 às 22h00
Horário dia 24 & 25: Das 10h00 às 20h00
1.2 - Em todos os escalões, o torneio é composto por fase de grupos e, posteriormente, fase de
eliminatórias:
_Fase de Grupos - cada grupo terá no máximo 4 equipas e para a fase seguinte passam
apenas os dois primeiros classificados de cada grupo. Podem existir alterações dependendo do
número de equipas inscritas. Por exemplo: em caso de número ímpar de inscrições, poderá existir
um grupo de 5 ou 3 equipas, passando os três primeiros classificados ou o primeiro classificado,
respetivamente. Eis as pontuações para a fase de grupos:
_ Vitória: 3 pontos.
_ Empate: 1 ponto.
_ Derrota: 0 pontos.
_ Fase de Eliminatórias - após a fase de grupos, a fase de eliminatórias é a forma mais justa
de qualquer equipa poder chegar à final, visto que cada uma terá de fazer o mesmo número de
jogos até à final e poder vencer o troféu.
Com o objetivo de intensificar a competição do torneio, decidimos proporcionar aos jogadores
uma forma diferente de “marcar golos”.
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Neste evento, o golo pode ser marcado de duas formas diferentes:
_ Sempre que a bola entra na baliza.
_ A equipa que fizer um panna ou um cabrito ganha automaticamente um golo (ver artigo
2º do regulamento).
1.3 - Para estabelecimento da classificação geral das equipas, que no final das competições se
encontrem com igual número de pontos, serão aplicados, para efeitos de desempate, os seguintes
critérios, segundo esta ordem de prioridade:
_ Fase de Grupos:
_ Número de pontos alcançados pelas equipas empatadas, no jogo ou jogos que
entre si realizaram;
_ Maior diferença entre o número de golos marcados e número de golos sofridos
pelas equipas empatadas, nos jogos que entre si realizados;
_ Maior diferença entre o número de golos marcados e número de golos sofridos
pelas equipas empatadas, nos jogos realizados em toda a competição;
_ Maior número de golos marcados em toda a competição;
_ Maior número de vitórias em toda a competição;
_ No caso de as equipas se manterem empatadas depois de todos estes critérios
anteriores, proceder-se-á ao desempate por grandes penalidades. (igual ao critério de desempate
na Fase de Eliminatórias).
_ Fase de Eliminatórias:
_ Nesta fase, em caso de empate no final do tempo de jogo, avança a equipa que
vencer no desempate por grandes penalidades. Os penaltis serão marcados do meio campo, sem
guarda-redes e o remate é feito “de letra”. Cada equipa terá direito a três penaltis, e se ainda assim
continuarem empatadas, proceder-se-á ao método de “morte súbita”, até que uma equipa marque
e a outra falhe, sendo esta última eliminada.

Artigo 2º
“Panna” e “Cabrito”
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2.1 - Um panna (em Portugal mais conhecido por “cueca”) é passar a bola por debaixo das pernas
do adversário e manter a posse de bola. Um cabrito é passar a bola por cima do adversário e
manter a posse de bola.
2.2 - Um panna pode ser feito para a frente, para trás ou para o lado (uma perna do adversário à
frente da outra) quando as duas pernas do adversário não estiverem a mais de 5 cm do chão.
Manter a posse de bola significa que é necessário o jogador que fez o panna ficar com o controlo
da bola novamente, antes da mesma ficar na posse do adversário, colega ou entrar na baliza. É
permitido a bola tocar nas pernas do adversário.
2.3 - Um cabrito pode ser feito para a frente, para trás ou para o lado. Manter a posse de bola
significa que é necessário o jogador que fez o cabrito ficar com o controlo da bola novamente,
antes da mesma ficar na posse do adversário, colega ou entrar na baliza. É permitido a bola tocar
nas pernas do adversário.
2.4 - Cada vez que um jogador consiga fazer corretamente um panna ou um cabrito, essa mesma
equipa soma um golo ao resultado do jogo. Sempre que um jogador sofra uma falta, após ter feito
um panna ou um cabrito, e que lhe impossibilite a manutenção da posse de bola, é contabilizado
um golo contra a equipa que cometeu a falta.

Artigo 3º
Recinto de Jogo - “Arena R10”
3.1 - Os jogos serão jogados em piso de plástico modular flutuante, adequado para a prática em
outdoor.
3.2 - O campo de jogo é delimitado por linhas e por placas de 1,00m de altura que ficam à distância
de 1,00m da linha lateral.
3.3 - Painel de resultados é colocado junto à mesa do cronometrista, de forma visível a todos. Os
bancos de jogadores suplentes de cada equipa, ficam nas laterais, opostas, dessa mesma mesa.
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3.4 - Delimitação do campo:
_ Linha lateral: 24,00m.
_ Linha de fundo: 16,00m.
3.5 - A área defensiva é um semi-círculo com 2,00m de diâmetro.
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3.6 - O círculo de centro de campo, onde é iniciada a partida, é também a marca de grande
penalidade.
3.7 - A baliza tem 1,20m de largura e 0,80m de altura.
3.8 - As balizas estão colocadas no centro da linha de fundo.

Artigo 4º
Equipas e Jogadores
4.1 - A idade mínima para a participação na competição é de 10 anos. Todos os atletas menores
de idade terão de apresentar uma autorização do encarregado de educação. A autorização
poderá ser adquirida/descarregada no site do evento www.r10streetfutsal.com. De seguida,
impressa, assinada e entregue à organização no dia da competição.
4.2 - Cada equipa pode inscrever no máximo 5 jogadores, masculino e/ou feminino.
4.3 - Os jogos são disputados num formato de 3x3. Não existe guarda-redes e nenhum jogador
poderá entrar nas áreas defensivas. Não é permitido às equipas, começarem as partidas com menos
ou mais de três jogadores. (ver artigo 7º e 8º do regulamento)
4.4 - As equipas terão de comparecer perto do recinto de jogo no mínimo 10 minutos antes do
seu início.
4.5 – Ainda assim, será dado às equipas uma tolerância de 5 minutos após a hora prevista de início
do seu jogo. Caso a equipa não esteja presente ao fim destes 5 minutos de tolerância, a mesma
perderá por falta de comparência, aplicando-se o resultado de 0-3.
4.6 - Existem até 2 substitutos/suplentes, que apenas podem entrar/substituir nos momentos de
pausa do jogo. Exemplo: quando a bola sai pela linha lateral ou linha de fundo, quando é assinalada
uma falta, quando existe um golo, etc. (ponto muito importante).
4.7 - As equipas entram para o campo juntamente com a equipa de arbitragem. Posicionam-se de
frente para a mesa do cronometrista e para os bancos de suplentes.
4.8 - Após a autorização do árbitro, cada uma das equipas junta-se para tirar uma fotografia.
4.9 - Depois da fotografia, os capitães de equipa definem “bola ou campo”, usando o método
tradicional de “moeda ao ar”, junto do árbitro.
4.10 - Para todos os participantes, a organização disponibilizará garrafas de água.
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Artigo 5º
Equipamentos e Bola de Jogo
5.1 - Cada equipa deverá usar um equipamento uniforme durante a competição, por exemplo:
toda a equipa deverá apresentar as mesmas cores de equipamento. (ponto muito importante)
5.2 - Cada equipa deverá usar os coletes fornecidos pela organização do evento. Os mesmos
deverão ser devolvidos ao árbitro no final de cada jogo.
5.3 - É obrigatório o uso de calçado adequado ao piso da Arena R10.
5.4 - Não é permitido aos jogadores, o uso de brincos, fios, relógios ou outros artefactos que
podem colocar a sua (de todos) integridade física em risco.
5.5 - Todas as partidas serão jogadas com uma bola de futsal da Kelme ou da Nike.

Artigo 6º
Equipa de Arbitragem
6.1 - Cada jogo terá um árbitro de campo e um moderador/cronometrista.
6.2 - As decisões da equipa de arbitragem são soberanas e qualquer reclamação dos jogadores
pode ser punida com uma advertência, ou um cartão amarelo, ou um cartão vermelho, ou até à
desclassificação da equipa.
6.3 - A equipa de arbitragem entra para o campo juntamente com as equipas. Posiciona-se de
frente para a mesa do cronometrista e para os bancos de suplentes.

Artigo 7º
Jogo
7.1 – Cada jogo terá a duração de 10 minutos, cronometrados pelo moderador. As equipas trocam
de campo ao final de 5 minutos de jogo.
7.2 - O cronómetro é parado apenas quando existe uma lesão. (ponto muito importante).
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7.3 - Tal como já foi explicado no ponto 4.6, as substituições só podem ocorrer quando o jogo
estiver parado.
7.4 - Reposições de linha lateral, pontapé de baliza ou pontapé de canto não podem demorar mais
de 4 segundos, contados a partir do momento em que o jogador coloca a bola na linha ou início
de sinalização própria, feita pelo Árbitro.
7.5 - Sempre que a bola sair do terreno de jogo é reposta uma nova bola o mais rápido possível.
7.6 - Quando a bola é pontapeada antes do apito final e entra na baliza já depois do apito, acontece
o seguinte:
_ Se ninguém tocar na bola é considerado golo, dentro das regras previstas neste
regulamento.
_ Quando um defesa (da equipa contra quem o golo vai acontecer) toca na bola e a
bola entra, é golo.
_ Quando a bola está a caminho da baliza e o atacante (da equipa que pontapeou a
bola) toca na bola, o golo é anulado.
7.7 - No pontapé de saída, cada equipa deve estar colocada na sua metade da quadra. Apenas o
jogador que dá o pontapé de saída pode estar no círculo central do campo.
7.8 - Não pode ser marcado um golo através de pontapé de saída, reposição lateral e pontapé de
baliza, só no caso de um jogador tocar na bola antes da mesma entrar na baliza. Pode ser marcado
um golo direto no pontapé de canto ou num remate livre depois do meio campo.
7.9 - O pontapé de baliza, pontapé de canto e reposição lateral são sempre marcados com o pé,
e são adotadas as regras do futsal no que diz respeito às distâncias que cada jogador tem de
manter.
7.10 - Caso a bola fique parada na área defensiva, a bola é reposta em jogo pela equipa que estava
a defender.
7.11 - O pontapé de saída é o modo de iniciar ou reiniciar o jogo. A bola deve estar parada na
marca central do campo. Depois da autorização do árbitro, a bola é colocada em movimento pelo
jogador que estiver ao centro com um único toque, não podendo voltar a tocar na bola até que a
mesma tenha sido tocada por outro jogador.
7.12 - O pontapé de canto é assinalado quando a bola ultrapassa por completo a linha de fundo,
tendo sido tocada por um jogador defensivo em último lugar. O canto deve ser marcado do lado
mais próximo daquele em que a bola se encontrava quando cruzou a linha de fundo. Quem marcou
o canto não pode tocar novamente na bola até que a mesma tenha sido tocada por outro jogador.
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7.13 - O pontapé de baliza é assinalado quando a bola ultrapassa por completo a linha de fundo,
tendo sido tocada por um jogador atacante em último lugar. O pontapé de baliza deve ser marcado
na linha de fundo. Quem marcou o pontapé de baliza não pode voltar a tocar na bola até que a
mesma tenha sido tocada por outro jogador. Não é obrigatório a outra equipa ficar na sua metade
do campo.
7.14 - Na reposição lateral, a bola pertence à equipa que o árbitro entender que não tocou a bola
em último lugar. A reposição é feita com o pé, no local onde a bola cruzou a linha lateral. Quem
marcou a reposição lateral não pode voltar a tocar na bola até que a mesma seja tocada por outro
jogador
7.15 - Não é permitido marcar um golo antes da linha de meio campo.

Artigo 8º
Faltas e Sanções Disciplinares
8.1 - As faltas são assinaladas apenas pelo árbitro de jogo, sempre que entender que um jogador
cometeu alguma irregularidade.
8.2 - Os jogadores não podem impedir golos com as mãos ou pisar a área defensiva.
8.3 - Não é permitido entrar nas áreas defensivas:
_ Se um defesa invadir a área defensiva para impedir um golo é assinalado penálti. O
pontapé é efetuado da marca central do campo sem guarda-redes. (este penálti não é marcado
“de letra”).
_ Se um atacante entrar na área para tentar marcar um golo é assinalado livre contra
a equipa que estava a atacar.
_ Se os jogadores de ambas as equipas invadirem a área defensiva, o jogo continua
com a “lei da vantagem”.
8.4 - Remate Livre:
_ Todos os livres são considerados “livres-diretos” e só podem ser marcados depois
do apito do árbitro.
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_ A bola deve estar parada quando o remate for efetuado no lugar onde ocorreu a
infração, e quem marcou o livre não pode tocar novamente até que a mesma tenha tocado noutro
jogador. Se a bola entrar diretamente na baliza do adversário, o golo é considerado válido, seja
golo a favor ou golo na própria baliza.
8.5 - Pontapé de grande penalidade:
_ O pontapé de grande penalidade (penálti) é executado a partir da marcação de
meio campo, sem guarda-redes.
_ Se a bola bater no poste ou na barra, continua o jogo, e o marcador não pode tocar
novamente na bola até que a mesma seja tocada por outro jogador.
_ No momento da marcação, os jogadores de ambas as equipas devem estar atrás da
bola e fora do círculo de meio campo. Em caso de violação por um defesa: se for golo é golo, caso
contrário é repetido e o infrator é punido com um cartão amarelo. Em caso de violação por um
atacante: se for golo é repetido, caso contrário o jogo prossegue.
_ Um penálti será assinalado:
_ Caso um jogador esteja isolado para a baliza e seja derrubado pelo
adversário (este penálti não é marcado “de letra”). O infrator é punido com cartão vermelho.
_ Caso um defesa impeça intencionalmente um golo com a mão em que
a bola se encontre na direção da baliza (este penálti não é marcado “de letra”). O infrator é punido
com cartão vermelho.
8.6 - Os vários tipos de sanções:
_ Falta - pode ser assinalada falta sem advertência de cartão.
_ Falta e cartão amarelo - usado para advertir um jogador sempre que o árbitro
entenda que o mesmo não cumpra as regras de boa conduta.
_ Falta e cartão vermelho - indica que o jogador é expulso. A equipa fica com menos
um jogador até sofrer um golo. O infrator fica impedido de voltar a entrar no mesmo jogo e fica
suspenso no jogo seguinte. No caso de um jogador receber um cartão vermelho após o final do
jogo, o mesmo ficará excluído do torneio.
_ Exclusão do torneio - As equipas podem ser excluídas do torneio sempre que a
equipa de arbitragem e a organização do evento entendam que as mesmas têm comportamento
anti-desportivo ou coloquem em causa o bom funcionamento do torneio.
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Artigo 9º
Prémios
Está prevista a atribuição dos seguintes prémios:
_ Prémio para o vencedor de cada escalão:
_ Taça R10
_ Medalha R10

Artigo 10º
Código de Conduta
Espera-se que todos os jogadores inscritos no evento sigam impreterivelmente a conduta descrita
neste documento, tendo como base o desportivismo, o fair-play e o respeito por todos.
Um atleta ou equipa que falhe seriamente na sua conduta, pode resultar na desclassificação de
toda a equipa do torneio.

Artigo 11º
Responsabilidade Civil
A organização tem um seguro de acidentes pessoais e um seguro de responsabilidade civil que
abrangerá todos os atletas inscritos no torneio.
Após a inscrição no evento, o participante assume que está em condições físicas e psicológicas
para participar na competição, assumindo qualquer tipo de responsabilidade referente às mesmas
condições anteriormente transcritas.
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Artigo 12º
Protecção de Dados
Todos os dados dos atletas que são recolhidos antes, durante e após o evento são guardados e
apenas utilizados para a participação do evento.
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ANEXO A
FUN CENTER
Regulamento Toques na Bola

1. Organização
O R10 Street Futsal é um Maior Torneio de Rua 3vs3, uma iniciativa da Sigma Stars com o
apoio da Câmara Municipal da Maia.
2. Local e Data
2.1. O R10 Street Futsal decorrerá nos próximos dias 21 a 25 de setembro, na
Praça Dr. José Vieira de Carvalho;
2.2. Horário da atividade dia 22 & 23: Das 18h00 às 22h00
2.3. Horário da atividade dia 24 & 25: Das 10h00 às 20h00

3. Torneio
A atividade dos Toques na Bola estará organizada da seguinte forma:
3.1. Atividade permanente, durante o funcionamento da Fun Zone;
3.2. Atividade de animação livre individual;
3.3. Escalões:
<= 12 anos Mistos
> 12 anos Mistos
4. Regras de Jogo
4.1. Respeitar a ordem de chegada;
4.2. Tem de ter equipamento desportivo próprio:
4.3. Tem de ter idade superior a 3 anos;
4.4. Todos têm a oportunidade de dar toques duas vezes, ficando sempre o valor
mais alto registado
4.5. Em caso de empate no número de toques, privilegia-se o duelo final;
4.6. Os participantes que estiverem empatados vão dar toques uma vez mais e
preferencialmente ao mesmo tempo;
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4.7. No caso de ser mais do que três, dão toques aos pares, não ficando nenhum
sozinho;
4.8. Neste caso, apuram-se dois vencedores para a final;
4.9. Duelo a dois, ao mesmo tempo.
5. Participação
Atividade de competição livre, com inscrição por ordem de chegada ao espaço da
atividade.
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Regulamento Remate mais Forte

1. Organização
O R10 Street Futsal é um Maior Torneio de Rua 3vs3, uma iniciativa da Sigma Stars com o
apoio da Câmara Municipal da Maia.
2. Local e Data
2.1. O R10 Street Futsal decorrerá nos próximos dias 21 a 25 de setembro, na
Praça Dr. José Vieira de Carvalho;
2.2. Horário da atividade dia 22 & 23: Das 18h00 às 22h00
2.3. Horário da atividade dia 24 & 25: Das 10h00 às 20h00
3. Torneio

A atividade do Remate Mais Forte estará organizada da seguinte forma:
3.1. Atividade permanente, durante o funcionamento da Fun Zone.
3.2. Atividade de animação livre individual.
3.3. Escalões:
<= 12 anos Mistos
> 12 anos Mistos
4. Regras de Jogo
4.1. Respeitar a ordem de chegada;
4.2. Tem de ter equipamento desportivo próprio;
4.3. Tem de ter idade superior a 3 anos;
4.4. Em caso de empate, privilegia-se o duelo final;
4.5. Todos têm a oportunidade de rematar duas vezes, ficando sempre o valor mais alto
registado na base de dados, para o apuramento do vencedor;
4.6. Os participantes que estiverem empatados rematam uma vez mais, vencendo o que
tiver o valor mais elevado, repete-se o remate, tantas vezes quantas for preciso, até se achar
o vencedor.
5. Inscrições

Atividade de competição livre, com inscrição por ordem de chegada ao espaço da atividade.
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Regulamento Alvo de Precisão

1. Organização
O R10 Street Futsal é um Maior Torneio de Rua 3vs3, uma iniciativa da Sigma Stars com o
apoio da Câmara Municipal da Maia.
2. Local e Data
2.1. O R10 Street Futsal decorrerá nos próximos dias 21 a 25 de setembro, na
Praça Dr. José Vieira de Carvalho;
2.2. Horário da atividade dia 22 & 23: Das 18h00 às 22h00
2.3. Horário da atividade dia 24 & 25: Das 10h00 às 20h00
3. Torneio
A atividade do Alvo de Precisão estará organizada da seguinte forma:
3.1. Atividade permanente, durante o funcionamento da Fun Zone;
3.2. Atividade de animação livre individual;
3.3. Escalões:
<= 12 anos Mistos
> 12 anos Mistos
4. Regras de Jogo
4.1. Respeitar a ordem de chegada;
4.2. Tem de ter equipamento desportivo próprio;
4.3. Tem de ter idade superior a 3 anos;
4.4. O objetivo é acertar em todos os alvos da baliza respeitando o percurso correcto
do circuito abaixo identificado. Cada alvo tem uma pontuação atribuída. O valor
mais alto da soma dos pontos conquistados é o que fica registado para o
apuramento do vencedor;
4.5. Os participantes que estiverem empatados fazem o percurso novamente,
vencendo o que tiver o valor mais elevado. Isto repete-se, tantas vezes quantas
forem precisas, para se achar o vencedor.
5. Inscrições
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Atividade de competição livre, com inscrição por ordem de chegada ao espaço da
atividade.
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