
2015 公共機構體育競技大會 
Festival Desportivo das Entidades Públicas em 2015 

Regulamento do Torneio de Futebol de 7 

1. Data da actividade: 3 de Maio a 28 de Junho de 2015. 

2. Horário : aos Domingos das 12H30 às 19H00. 

3. Local da actividade: Campo de Relva Sintética do Complexo Desportivo do Colégio D.Bosco 

4. Duração : A prova é de 20 minutos, sendo constituída por 2 partes. O intervalo serve apenas para trocar de campo, 
não havendo intervalo para descanso. 

5. Prazo de inscrição: A partir de hoje até 03 de Abril. 

6. Local de inscrição : 

1) Divisão de Apoio Social à Função Pública do DRTSP do SAFP, situada na Rua do Campo, n.° 78, Edf. 
Chung Kin, 9.° andar. 

2) Expediente do Instituto do Desporto, situado na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, Forum de Macau, Bloco 
I, 4.° andar. 

3) Fax : 87965611 (Instituto do Desporto) ou 28370234 (SAFP). Os jogadores que se inscrevem por fax devem 
contactar telefonicamente a organização para confirmar a recepção dos documentos enviados. 

7. Constituição das equipas : Adopta-se o regime de futebol de 7 (incluindo 1 guarda-redes), sendo cada equipa 
constituída por 8 a 12 elementos. 

8. Limitações :  

1) Não é admitida a participação na equipa de jogadores envolvidos em quaisquer categorias das competições 
organizadas pela Associação de Futebol de Macau nos anos de 2014 (excepto jogadores com idade superior 
a 60 anos). 

2) Não é admitida a inscrição dos atletas que representaram ou representam Macau em quaisquer competições 
de futebol no ano de 2013/2014. 

3) Não é admitida a inscrição dos jogadores participantes no Torneio de Basquetebol do Festival Desportivo. 

4) Um jogador só pode fazer parte de uma equipa. 

9. Regime : 

1) Preliminares - Todas as equipas competem entre si no seu grupo, num sistema de uma só volta. São apuradas 
para as semi-finais as duas melhores equipas de cada grupo.  

2) Semi-finais e finais - eliminatória. 

3) Os jogadores devem chegar ao local 15 minutos antes da prova para fazer a chamada, 
considerando-se que desistem caso cheguem atrasados. 

10. Sorteio: 16 de Abril (Quarta-feira), às 18h10, na sala de reuniões do Instituto do Desporto. Os resultados do 
sorteio podem ser consultados no website ID (www.sport.gov.mo) e do SAFP (www.safp.gov.mo). 
(Não se admite a alteração da lista dos jogadores, bem como o aumento ou a redução 
do número de jogadores depois do sorteio.). 

11. Prémios :  

A. Serão premiadas as 6 melhores equipas no torneio de futebol. 
B. Serão premiadas as 10 melhores equipas na prova física e técnica. 
C. A cerimónia de entrega de prémios será realizada logo a seguir às finais, no recinto da prova. 

12. Lembranças: Cada participante tem direito a uma camisola. 

13. Os jogadores devem participar nas actividades do “Dia dos Jogos Desportivos e Recreativos” programadas para 
o dia 7 de Julho (Domingo) à tarde. 

14. Subsídio :   

A. A cada equipa participante será atribuído um subsídio, no valor de MOP$1.500,00, para a aquisição de fatos 
de competição. 

B. O subsídio será atribuído no dia 5 de Julho, durante o “Dia dos Jogos Desportivos e Recreativos.” 
C. O não comparecimento da equipa aos Jogos Desportivos e Recreativos ou a 2 ou mais jogos de futebol 

resultará não atribuição do subsídio. 
15. É negada a participação de jogadores que não entregaram a fotografia e/ou não facultaram, na totalidade, os 

dados exigidos no boletim de inscrição. 
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16. A Organização tem a soberania na interpretação das presentes regras. 


