
 

 
Regulamento do Torneio de Futebol de Três dos 

Campos Livres de Outono 2019 
1. Organização: Instituto do Desporto 

2. Colaboração: Associação de Futebol de Macau 

3. Destinatários: Portadores de documento válido de identificação emitido pela entidade  

               competente da RAEM.. 

4. Local e data das competições: 

Zona Campo Livre Local Data Hora 

1 Campo Livre de Veng Neng 

Alameda da Tranquilidade da Areia 

Preta (próxima da Escola Keang 

Peng) 

1/09/2019 

10:00-18:00 

2 

(Taipa) Centro Desportivo 

Olímpico - Quintal Desportivo - 

Campo de Basquetebol  

Rua do Desporto, Taipa (próximo da 

Escola Secundária Sam Yuk) 
8/09/2019 

3 
Campo Livre da Rua Central da 

Areia Preta 
Rua Central da Areia Preta 15//092019 

4 
Campo Livre do Parque Central 

da Taipa 
Rua de Seng Tou, No. 7 22/092019 

5 e 

Finais 

Campo Livre da Rua Central da 

Areia Preta 
Rua Central da Areia Preta 29/09/2019 

5. Regras de competição:  

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

5 pessoas), participando 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. 

b. À excepção das equipas da Categoria Aberta (M), não se aceita a integração de um jogador 

inscrito no Campeonato da 1.ª Divisão ou da 2.ª Divisão de 2018 nas equipas das restantes 

categorias; à excepção das equipas da Categoria Aberta (F), não se aceita a integração de uma 

jogadora inscrita no Campeonato de 2018 nas equipas das restantes categorias 

Categoria Idade Equipa 

Categoria Aberta 

Masculina 

Sem limite de idade (pode integrar um jogador inscrito no 

Campeonato da 1.ª Divisão ou da 2.ª Divisão de 2018) 
20 

Categoria Aberta 

Feminina 

Sem limite de idade (pode integrar uma jogadora inscrita 

no Campeonato de 2018) 
8 

Categoria Inicial 

Masculina 

Nascidos entre 2003 a 2005 (não permite a integração de 

um jogador da 1ªe 2ª Divisão local em 2018) 
8 

Categoria Juvenil 

Masculina 

Nascidos entre 2006 a 2010 (não permite a integração de 

um jogador da 1ª e 2ª Divisão local em 2018) 8 



 

 

c. Prova Individual das Técnicas de Bolas: Prova sem distinção de sexo, competição na parte de 

manhã e de tarde, 30 vagas. Regra de competição: será estabelecida uma baliza com 5 burracos 

de diferentes pontos, cada participante remata 5 bolas à distância de 9 jardas, calculando os 

pontos médios de cada participante, caso marque no mesmo buraco, o mesmo não será calculado. 

No caso de surgir uma pontuação igual, esses participantes irão rematar mais uma bola, até 

definir a sua classificação. 

d. Regime: Num total de 5 zonas de competição, o regime será definido de acordo com o número de 

equipas participantes no dia, prevendo-se a utilização de eliminatórias, de round    

robin/eliminatória em grupos ou de round robin. 

e. Finais: Será estabelecida as finais juntamente com as competições da Zona 5, as equipas 

vencedoras de cada uma das zonas de competição anteriores, serão consideradas como as 4 

cabeças de série iniciando a competição nos quartos-finais (Os jogadores da equipa campeã de 

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

inscrição nas Finais, podendo as equipas participar directamente nas provas após a chamada, as 

restantes posições será apuradas pelas equipas participantes da zona 5. 

6. Inscrição: 

a. Inscrição prévia: A inscrição para a primeira prova tem início em 26 de Agosto e as das restantes 

provas podem ser efectuadas a partir da 2ª, feira (hora de expediente) até 12:00 e na 6ª feira antes 

do dia das provas de cada uma das zonas de competição, entregando o boletim de inscrição 

devidamente preenchido ao Instituto do Desporto e enviar para o fax no 87965611.  

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

desportivas, ou efectuar o seu download no website do Instituto (www.sport.gov.mo). 

c. Dados de inscrição: Na altura da confirmação da inscrição, os jogadores devem proporcionar os 

documentos de identificação válidos, bem como os telefones de contacto. Após a inscrição, os 

participantes não poderão ser alterados, caso durante as provas se encontrar a situação de 

substituição ou dupla participação, a equipa será eliminada e sem o direito de participação 

daquela zona. 

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

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

juvenil (M) e inicial (M) têm lugar das 09:00 – 09:30; a inscrição para as vagas remanescentes e 

as Provas Individuais das Técnicas das modalidades de bolas da manhã têm lugar das 09:30 – 

10:00. A chamada da categoria aberta (M) e aberta (F) tem lugar das 12:30 – 13:00; a inscrição 

para as vagas remanescentes e as Provas Individuais das Técnicas das modalidades de bolas da 

tarde têm lugar das 13:00 – 13:30.  

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

minutos antes do início da prova. 

 



 

 

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

usar obrigatoriamente nas provas e na cerimónia de distribuição de prémios. 

8. Prémios: 

a. Zonas de competição (zona 1 a 5)  

Prémios Cupões de artigos desportivos 

Categoria/classificação 1º. 2º.  3º. 4º. 

Categoria Aberta Masculina 

(Zona 1 a 4) 

$1,500 

e 

Medalha  

$500 $300 $200 

Categoria Aberta Feminina 

(Zona 1 a 4) 

$1,500 

e 

Medalha  

$500 $300 $200 

Categoria Inicial Masculina
$1,000 $500 $300 $200 

Categoria Juvenil Masculina 

Prova Individual das 

Técnicas de Bolas 
$200 $150 $100 $50 

※ Cada categoria com mais de 6 equipas participantes, serão premiadas as primeiras 4 equipas; 5 equipas 

participantes, serão premiadas as primeiras 3 equipas; 4 equipas participantes, serão premiadas as 

primeiras 2 equipas; 3 equipas participantes, será premiada a primeira equipa, caso o número de equipas 

participantes seja inferior a 3 equipas, a prova será cancelada. 
 

b. Finais - Métodos de cálculo dos prémios pecuniários: 

Categoria/Classificação 1º.  2º.  3º.  4º. 5º.  6º. 7º. 8º. 

Categoria Aberta 

Masculina e Feminina 

$3,000 

e 

Taça e 

medalha 

$1,500 $1,200 $1,000 $700 $500 $300 $200 

※ Número de equipas participantes seja inferior a 20, serão premiadas apenas as 4 primeiras equipas, caso 

o número de participantes seja superior a 20, serão premiadas as primeiras 8 equipas. 
 
 c. Prémio para o vencedor das finais de grupo (zona 5) 

      Prémios Cupões de artigos desportivos:  $1,000 

※Convidamos as equipas vencedoras da competição da Primavera e do Outono para comparecerem nas 

finais do Inverno e participarem nas finais de grupo (zona 5), decidindo o vencedor de todo o ano. Se a 

equipa não comparecer com 15 minutos antes do início da competição, a competição e o prémio serão 

cancelados. 

 



 
 

9.  Recurso: O protesto deve ser interposto 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 no caso do recurso ter provimento, a organização terá o direito de decisão final. 

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. 

 


