
 
 

Regulamento do Torneio de Futebol de Três 
Campos Livres de Outono 2017 

1. Organização: Instituto do Desporto do Governo da RAEM 

2. Colaboração: Associação de Futebol de Macau 

3. Destinatários: Os cidadãos de Macau e as pessoas portadoras do documento legal de residência. 

4. Local e data das competições: 

Zona Campo Livre Local Data Hora 

1 
Campo Livre do Canal dos 

Patos 

Estrada do Canal dos Patos (próxima 

da Subestação do Canal dos Patos) 
15/10/2017 

10:00-18:00 

2 

(Taipa) Centro Desportivo 

Olímpico - Quintal Desportivo - 

Campo de Basquetebol / Campo 

de Basquetebol do Três  

Rua do Desporto, Taipa (próximo da 

Escola Secundária Sam Yuk) 
29/10/2017 

3 Campo Livre de Veng Neng 

Alameda da Tranquilidade da Areia 

Preta (próxima da Escola Keang 

Peng) 

05/11/2017 

4 
Campo Livre da Rua Central da 

Areia Preta 

Rua Central da Areia Preta  
19/11/2017 

5. Regras de competição:  

1. Torneio de Futebol de Três – A equipa é composta por 3 jogadores (podendo inscrever-se 3 ou 

5 pessoas), a qual participa nas provas nos termos do Regulamento da Prova de Futebol de 

Três para o apuramento das equipas vencedoras de cada uma das zonas de competição. 

2. Para além das equipas da Categoria Aberta, não se aceita a integração de um jogador inscrito 

no Campeonato (incluindo 1ª, 2ª e 3ª Divisão) de 2016 nas equipas das restantes categorias. 

Categoria Idade Equipa 

Categoria Aberta 

Masculina 

Sem limite de idade 
20 

Categoria Inicial 

Masculina 

Nascidos entre 2001 a 2003 (14 a 16 anos) 

Jogadores inscritos no Campeonato 

(incluindo 1ª, 2ª e 3ª Divisão) de 2016 

8 

Categoria Juvenil 

Masculina 

Nascidos entre 2004 a 2008 (9 a 13 anos) 

Jogadores inscritos no Campeonato 

(incluindo 1ª, 2ª e 3ª Divisão) de 2016 

8 

Categoria Aberta 

Feminina 

Sem limite de idade 
8 

3. Prova Individual das Técnicas de Bolas: Futebol (30 pessoas): Os participantes disputam a 

prova sem distinção da categoria e do sexo, e a prova desenvolve-se à tarde. Regra da prova: 

Cada participante remata 5 bolas para os buracos em frente da baliza, calculando 



 
 

posteriormente a média os pontos obtidos para classificação dos participantes, os buracos 

marcados não poderão ser repetidos. Caso a pontuação e classificação seja igual, os 

respectivos participantes rematarão ambos mais uma vez, e o que obtiver a mais alta 

pontuação será classificado em primeiro lugar, caso persista o empate, continuarão a rematar 

até conseguir a melhor classificação. 

4. Regulamento: O regime de competição depende do número das equipas inscritas, prevendo-se 

a utilização de eliminatórias, de round robin/eliminatória em grupos ou de round robin, entre 

outros, para o apuramento das equipas vencedoras de cada uma das zonas de competição, 

sendo as quais consideradas como as cabeças da respectiva zona. (Os jogadores da equipa 

campeã de cada uma das zonas de competições não podem ser substituídos.) Não é necessário 

efectuar a inscrição na Zona 4, podendo as equipas participar directamente nas provas após a 

chamada. 

6. Inscrição: 

1. Inscrição prévia: A inscrição para a primeira prova tem início em 9 de Outubro e as das 

restantes provas podem ser efectuadas até ao meio-dia de 6ª feira antes das provas de cada 

uma das zonas de competição. O boletim de inscrição devidamente preenchido deve ser 

remetido pessoalmente (ou por fax no 87965611) ao Instituto do Desporto. Para o 

fornecimento de mais informações, é favor ligar à linha de informações do Instituto do 

Desporto n.° 87965611. De acordo com os requisitos de participação, cada participante 

apenas pode inscrever-se em uma das categorias.  

2. Boletim de inscrição: O boletim de inscrição pode ser levantado no Instituto ou nas 

instalações desportivas, ou ainda, efectuar o seu download no website do Instituto 

(www.sport.gov.mo). 

3. Dados de inscrição: Na altura da confirmação da inscrição, os jogadores devem apresentar os 

documentos de identificação válidos, bem como os telefones de contacto. 

4. Chamadas e Inscrição no local: Os jogadores devem apresentar-se pontualmente no local para 

efeitos de chamadas e exibir os bilhetes de identificação válidos. As chamadas das categorias 

juvenil (M), inicial (M) e aberta (F) têm lugar às 09:00 – 09:30; a inscrição para as vagas 

remanescentes e as Provas Individuais das Técnicas das modalidades de bolas da manhã têm 

lugar às 09:30h – 10:00h. A chamada da categoria aberta (M) tem lugar às 12:30h – 13:00h; a 

inscrição para as vagas remanescentes e as Provas Individuais das Técnicas das modalidades 

de bolas da tarde têm lugar às 13:00h – 13:30h.  

5. Desistência: Será marcada desistência à equipa que não se apresente com 3 jogadores até 15 

minutos após o início da prova. 



 
 

 
7. Equipamento desportivo: A Organização proporciona uma camisola a cada um dos participantes a 

usar obrigatoriamente nas provas. 

8. Prémios: 

1. Zonas  1 a 3 – São atribuídos os cupões pecuniários de artigos desportivos de MOP$1000, de 

MOP$500, de MOP$300 e de MOP$200 respectivamente para as 4 melhores 

equipas de cada uma das zonas de competição. 

- São atribuídos a “camisola do campeão” aos jogadores das equipas campeãs de 

cada uma das zonas para o uso nas competições seguintes.  

- São atribuídos os cupões pecuniários de artigos desportivos de MOP$200, de 

MOP$150, de MOP$100 e de MOP$50 respectivamente para os 4 melhores 

participantes do Torneio de Futebol de Três.  

2. Zona 4  - Métodos de cálculo dos prémios pecuniários: 

- 1a classificada: a equipa que participou em 1 prova (Zona 4) MOP$1200, em 2 

provas (uma das provas das zonas de competição + Zona 4) MOP$1400, em 3 

provas (duas das provas das zonas de competição + Zona 4) MOP$1600, em 4 

provas (três das provas das zonas de competição + Zona 4) MOP$1800.  

- 2a classificada: a equipa que participou em 1 prova (Zona 4) MOP$800, em 2 

provas (uma das provas das zonas de competição + Zona 4) MOP$900, em 3 

provas (duas das provas das zonas de competição + Zona 4) MOP$1000, em 4 

provas (três das provas das zonas de competição + Zona 4) MOP$1100. 

- 3a classificada: a equipa que participou em 1 prova (Zona 4) MOP$600, em 2 

provas (uma das provas das zonas de competição + Zona 4) MOP$700, em 3 

provas (duas das provas das zonas de competição + Zona 4) MOP$800, em 4 

provas (três das provas das zonas de competição + Zona 4) MOP$900. 

- 4a classificada: a equipa que participou em 1 prova (Zona 4) MOP$400, em 2 

provas (uma das provas das zonas de competição + Zona 4) MOP$500, em 3 

provas (duas das provas das zonas de competição + Zona 4) MOP$600, em 4 

provas (três das provas das zonas de competição + Zona 4)MOP$700. 

- São atribuídos os cupões pecuniários de artigos desportivos de MOP$200, de 

MOP$150, de MOP$100 e de MOP$50 respectivamente para os 4 melhores 

participantes da Prova Individual das Técnicas das modalidades de bolas das 

finais.  

3. Prémio da pontuação mais elevada – É calculado de acordo com a classificação de cada uma 

das zonas de competição (incluindo a Zona 4) (20 equipas mais forte – 4 pontos, 

Quarto final - 6 pontos, 4ª Classificada - 8 pontos, 3ª Classificada - 10 pontos, 2ª 

Classificada - 12 pontos e 1ª Classificada - 16 pontos). Finda as competições, são 



 
 

atribuídos prémios às equipas que acumulam a pontuação mais elevada; caso se 

verifique igualdade na pontuação final, será vencedora aquela que tiver maior 

graduação na classificação das finais, no caso de igualdade persistir, será considerada 

a graduação obtida na zona de competição imediatamente anterior, e assim 

sucessivamente até se determinar a vencedora, sendo atribuídos às equipas 

vencedoras os cupões pecuniários de artigos desportivos de MOP$1000. 

4. Prémio especial – Com o intuito de incentivar a participação activa dos adeptos, as equipas que 

efectuam a inscrição prévia em pelo menos 2 provas das zonas de competição e 

Zona 4, ser-lhes-ão atribuídos uma lembrança nas Zona 4. (a lembrança será 

atribuída após as Zona 4) 

※ Caso as equipas participantes de cada uma das categorias sejam superior a 6 

equipas, serão atribuídos prémios às primeiras 4 equipas; caso sejam 5 equipas, 

serão atribuídos prémios às primeiras 3 equipas; caso sejam 4 equipas, serão 

atribuídos prémios às primeiras 2 equipas; caso sejam 3 equipas, serão atribuídos 

prémios apenas à equipa vencedora; a prova será cancelada caso as equipas 

participantes sejam inferior a 3 equipas.  

9. Recurso: A reclamação deve ser interposta dentro de 15 minutos após o termo da respectiva prova. 

Na altura da apresentação do recurso deve entregar MOP$100 como depósito, sendo 

restituído o montante caso o recurso tenha provimento. 

10. Condições meteorológicas: Por razões do mau tempo, a Organização reserva-se o direito de 

cancelar ou adiar de imediato as provas. 

11. Para o fornecimento de mais informações, é favor ligar à linha de informações do Instituto do 

Desporto n.° 2823 6363. 

 


