Actividades Desportivas e Recreativas das
“Festividades do Ano Novo Lunar 2019”
Torneio Aberto de Futebol de 5
Regulamento
Organização: Instituto do Desporto
Associação de Futebol de Macau
Data: 10 / 02 / 2019, domingo (6º dia do Ano Novo Lunar)
Horário: das 11:00 às 19:30
Local dos Jogos: Campo Livre da Estrada do Canal dos Patos
Número de equipas e jogadores: Máximo de 16 equipas. Admitidas segundo a ordem de entrada das inscrições.
7 a 10 jogadores por equipa, sem limite de idade
Condições de inscrição: Aberto à população de Macau, bastando para o efeito preencher o boletim de
inscrição e juntar em anexo a fotocópia do BIR dos jogadores
Período de inscrição: 11 a 25 de Janeiro de 2019
Local/horário de inscrição: Balcão do Plano de Sócio Sport Easy do Pavilhão Polidesportivo Tap Seac.
Horário: das 16:00 às 20:00
Regras da Competição:
1. 1ª fase (de manhã): 4 grupos de 4 equipas com jogos de uma volta. As duas primeiras equipas de cada
grupo passam à 2ª fase (eliminatória dos quartos de final, as primeiras quatro equipas participarão na
prova para a disputa da Taça de Prata e as restantes quatro participarão na prova para a disputa do Prato
de Prata). Na 1ª fase, cada jogo tem a duração de 10 minutos, sem intervalo.
2. Na 2ª fase (à tarde), cada jogo tem a duração de 20 min. (10 min. / cada parte, com um intervalo de 3
min.). No torneio serão utilizadas as regras do Futsal.
Data do sorteio: 30 de Janeiro de 2019, 4a feira às 19:00, no Instituto do Desporto
Prémios e subsídios: Serão atribuídas taças e medalhas aos primeiros 4 classificados no Torneio. Após a
participação da equipa no torneio, o ID atribuirá às equipas um subsídio de equipamento no valor de
MOP$700.00. O referido subsídio poderá não ser atribuído, caso a equipa não se apresente devidamente
equipada nos jogos (camisolas de jogo do mesmo modelo, cor e com n.o nas costas).
Observações: 1) Nos casos omissos a este regulamento, a decisão final pertence à organização.
2) A submissão do boletim de inscrição significa a concordância com o conteúdo
deste regulamento.
Informações: telefone no 2823 6363
www.sport.gov.mo (poderá fazer o download do regulamento e ficha de inscrição)

