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INTRODUÇÃO 

O Núcleo Recreativo e Desportivo Ídolos da Praça, organiza a 

Liga de Futebol “Manuel Alves” de Petizes e Traquinas, 

contando com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal, 

Junta de Freguesia de São Sebastião, Associação das 

Coletividades do Concelho de Setúbal, e várias empresas 

que apoiaram esta iniciativa. 

Esta Liga de Futebol, tem como objetivo o desenvolvimento 

do espirito desportivo, e ajudar ao aprofundamento do Fair-

Play entre todos os intervenientes (dirigentes, treinadores, 

jogadores, árbitros, público alvo e familiares), tem também 

como objetivo proporcionar a prática do desporto nestes 

escalões de formação proporcionando uma competição 

saudável entre todos onde impere os valores da formação e 

do espírito de equipa. 

ORGANIZAÇÃO 

1.º O presente regulamento define as regras da “Liga de 

Futebol – Manuel Alves” de Petizes e Traquinas. 

2.º A organização do torneio é da responsabilidade da 

Direção do NRDIP, em conjunto com a coordenação da 

Escolinha dos Ídolos da Praça. 

3.º Todos os casos omissos são resolvidos pela organização. 
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REGULAMENTO GERAL 

1.º As inscrições para a “Liga de Futebol – Manuel Alves” é 

mediante convite, participando apenas equipas nacionais. 

1.1.º Podem participar na Liga, atletas federados e não 

federados.  

1.2.º Cada equipa poderá inscrever até um número 

máximo de atletas por escalão como descrito em baixo: 

PETIZES – 15 atletas 

TRAQUINAS – 15 atletas 

1.2.1º Os Atletas que serão inscritos pela equipa A 

não podem jogar pela equipa B. 

1.2.2º No decorrer da Liga, os jogadores só podem 

ser inscritos numa equipa, ou seja, só podem representar 

um Clube. 

1.3.º Cada equipa poderá inscrever 1 Delegado e 2 

Treinadores. 

1.4.º Os Atletas são inscritos na ficha de inscrição por 

jogo, pode-se levar Atletas diferentes nos diferentes jogos. 

1.5.º Caso a equipa pretender inscrever um Atleta, à 

última da hora, o mesmo não será abrangido pelo seguro, 

devendo apresentar documento do seguro de acordo com a 

Lei em vigor. 
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1.6.º É obrigatório a apresentar em todos os jogos os 

documentos necessários para efetivar a inscrição de uma 

equipa: ficha de inscrição devidamente preenchida 

(apresentação dos cartões de cidadão/bilhete de 

identidade do Atleta ou cartão de federado na AFS/FPF). 

1.6. a) Os atletas federados que apresentem cartão 

AFS/FPF, válido para a Época 2019/2020, não necessitam de 

fazer prova de seguro ou de exame médico desportivo de 

aptidão à prática da modalidade. 

1.6. b) Os atletas não federados, têm obrigatoriamente 

de entregar na organização, exame médico desportivo 

valido para a prática da modalidade assim como 

documento oficial a comprovar que está segurado de 

acordo com a Lei em vigor. 

1.6. c) Todos os agentes desportivos têm 

obrigatoriamente de estar segurados de acordo com a lei em 

vigor. Não podendo desempenhar as suas funções na falta 

deste documento a entregar na organização. 

Estes documentos terão de ser obrigatoriamente entregues 

antes do primeiro jogo da Liga, por e-mail 

(idolosdapraca@gmail.com) ou no Secretariado na nossa 

Sede Social. 

1.7.º O âmbito deste torneio é para PETIZES (2014/2013) e 

para TRAQUINAS (2012/2011). 

mailto:idolosdapraca@gmail.com
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2.º As bolas, durante a realização dos jogos a organização 

fornece bolas (de acordo com as regras da AFS), mas não 

fornece para aquecimento das equipas. 

3.º Os equipamentos, serão constituídos por: camisola, 

calções, meias, caneleiras (uso obrigatório), e calçado 

apropriado ao piso sintético (sendo expressamente proibido o 

uso de pitons de alumínio). 

4.º Fichas de jogo e substituições, antes do início de cada 

jogo (10 minutos), o delegado da equipa terá de apresentar 

junto da mesa de Secretariado a constituição da equipa. 

O número de substituições é ilimitado, podendo o jogador 

substituído retomar o jogo, sem quaisquer restrições. 

A substituição ocorrerá sempre pela linha central, na zona 

delimitada para o efeito. 

5.º Arbitragem, será efetuada por árbitros a designar pela 

organização. 

6.º Dimensões do Campo de Jogos “Manuel Alves” – Sede, de 

acordo com as medidas oficiais em vigor na AFS. 

7.º Regras de jogo: 

Os jogos serão disputados de acordo com as regras em vigor 

na Associação de Futebol de Setúbal; 
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Os jogos no formato de futebol 5 (4 jogadores de campo + 

guarda-redes) terão duas partes de 20 minutos, com um 

intervalo de 5 minutos. 

8.º Modelo competitivo 

Petizes: A Liga é composta por 8 equipas, jogando todos 

contra todos, como sistema de classificação por pontos. 

Traquinas: A Liga é composta por 10 equipas, jogando todos 

contra todos, como sistema de classificação por pontos. 

 8.1.º Sistema de pontuação 

VITÓRIA – 3 pontos 

EMPATE – 2 pontos 

DERROTA – 1 ponto 

FALTA COMPARÊNCIA – 0 pontos 

9.º Disciplina 

Cartão amarelo – repreensão  

Cartão vermelho por acumulação de amarelos – 1 jogo de 

castigo 

Cartão vermelho direto – 2 jogos de castigo 

Em casos de indisciplina constatados pela organização da 

Liga, antes, durante (mesmo sem anotação do árbitro) ou 

após a realização dos jogos, serão tidos em conta na 

atribuição de penalizações (castigos). 
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10.º Balneários 

As equipas terão ou não que dividir os balneários com outra 

equipa. 

11.º Espaços de acesso e aquecimento 

Não será permitido o acesso ao recinto do jogo a elementos 

que não estejam acreditados. 

Às equipas que não se encontrem em competição, está 

proibido o acesso ao espaço reservado para os jogos, afim 

de não perturbar de modo algum a realização dos mesmos. 

As equipas deverão fazer o aquecimento em local a designar 

pela organização da Liga. 

12.º Não responsabilidades e responsabilidades da 

Organização 

A organização não se responsabiliza durante o torneio por 

qualquer extravio de valores, ocorrido nos balneários e/ou no 

recinto desportivo; mau comportamento dos adeptos das 

equipas participantes, sendo que em caso de ocorrências 

deste tipo a equipa possa ser desclassificada da Liga. 

Os lanches serão da responsabilidade de cada Clube, sendo 

que no final da Liga aquando da entrega de prémios a 

organização poderá ou não promover um lanche convívio 

entre todos os participantes. 
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A organização responsabiliza-se apenas por divulgar todas as 

informações relativas à Liga que surjam antes e durante o 

mesmo, fornecer águas, fornecer fichas de jogo, e pela 

coordenação da Liga. 

 

13.º Seguro Desportivo 

A organização da Liga irá efectuar um seguro desportivo 

para todos os atletas participantes não federados e que 

estejam devidamente inscritos na ficha de inscrição que será 

entregue ao Secretariado antes do primeiro jogo da Liga. 

14.º Segurança 

É da responsabilidade da organização, garantir segurança 

em todos os jogos com PC’S. 

14.º Acesso do público 

O acesso ao recinto desportivo será feito pelo parque infantil 

e terá o custo de 0.50 ídolos e será entregue a cada 

espectador uma senha para que no fim de cada jornada 

seja sorteado um prémio. 

Esta contribuição destina-se a ajudar a realização da Liga, e 

para que nada falte aos nossos Atletas no decorrer da Liga. 

Apelamos ainda ao bom comportamento dos país e 

familiares nas bancadas, pois a organização quer que esta 

Liga seja um evento onde reine o Fair-Play. 
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15.º Assistência Médica 

Em todos os jogos, a organização assegura assistência 

médica aos mesmos. 

 

16.º Casos Omissos 

Os cassos omissos no presente regulamento serão resolvidos 

pela organização e da resolução não haverá recurso. 

 

 

Setúbal, 23 Setembro 2019 

O Presidente do NRDIP, 

José Vigário 

 

O Diretor Desportivo do NRDIP, 

Belarmino Piedade 

 

 


