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1. Regras Gerais 
1.1. O Sesimbra Summer Cup será disputado em conformidade com as regras da FIFA, com 

excepção do previsto neste regulamento. 
1.2. Dois árbitros. 
1.3. Cinco jogadores por equipa (Incluindo o GR) em todos os escalões, excepto em U9 

que se disputará com sete jogadores. 
1.4. Todos os jogadores inscritos no Sesimbra Summer Cup podem participar no jogo. 
1.5. A classificação das equipas será determinada de acordo com os pontos obtidos. Três 

pontos são atribuídos a uma vitória no tempo regulamentar, um ponto à vitoria 
através da marca de grande penalidade. 

1.6. Os jogadores competem descalços, e sem meias. 
1.7. Os jogos nunca podem terminar empatados. 
1.8. O desempate após o tempo normal é feito da seguinte forma: Pontapés da marca de 

grande penalidade (um por equipa até encontrar o vencedor – o mesmo jogador só 
pode voltar a marcar depois de 3 colegas de equipa). 

1.9. Todas as faltas são penalizadas com um livre directo sem barreira e marcadas pelo 
jogador que as sofrer. 

1.10. Os GR possuem uma área de 9 metros de comprimento a partir da sua baliza 
onde pode utilizar com as mãos e com os pés. 

1.11. Os lançamentos laterais podem ser executados com as mãos ou com os pés. 
1.12. O jogador que receber o cartão vermelho será expulso da partida e poderá ser 

substituido após 2 minutos, durante os quais a sua equipa permanecerá com um 
jogador a menos, excepto se a sua equipa sofrer um golo durante esse período de 2 
minutos. O Jogador que receber um cartão vermelho, e penalizado com um jogo de 
castigo. 

1.13. Os lançamentos tem uma duração máxima de 4 segundos para ser efectuado. 
No caso de o tempo ser ultrapassado, o lançamento é automaticamente para a outra 
equipa. 

1.14. Os GR na reposição de jogo tem uma duração máxima de 4 segundos para 
efetuar o mesmo. A bola terá de obrigatoriamente ser lançada com a mão e sair da 
área. No caso de ultrapassar o tempo será marcado um livre directo para o adversário 
no meio campo.  

1.15. O tempo de jogo é corrido com excepção de quando existe uma falta ou um 
golo. 

1.16. Se duas ou mais equipas terminarem com o mesmo número de pontos, a 
classificação será decidida da seguinte forma e ordem: 

 Resultados entre as equipas com o mesmo número de pontos (apenas quando estão 2 
equipas empatadas, com 3 equipas passa para o critério seguinte); 

 Diferença de golos marcados e sofridos; 
 Maior número de golos marcados; 
 Equipa com jogadores mais jovens (menor média de idades de todos os atletas 

inscritos na Ficha de Inscrição); 
 Fair-Play. 
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1.16.1. Relativamente ao critério de desempate para melhor 1º, 2º, 3º e 4º entre 
grupos a classificação será decidida da seguinte forma e ordem: 

 Maior número de pontos; 
 Diferença de golos marcados e sofridos; 
 Mais golos marcados; 
 Equipa com jogadores mais jovens (menor média de idades de todos os atletas 

inscritos na Ficha de Inscrição). 
 

1.17. Todos os jogos do Playoff serão decididos pelo sistema de Taça, ou seja, por 
eliminação direta. 

 

2. Modelo do torneio por escalões  

U9 

12 Equipas 

1ª Fase: 4 grupos de 3 equipas;  

2ª Fase  Playoff: 1ºs classificados disputarão o Playoff, que serão decididos pelo sistema de 
Taça, ou seja, por eliminação direta. 

 

U10 

13 Equipas 

1ª Fase: 3 grupos de 3 equipas e 1 grupo de 4 equipas;  

2ª Fase  Playoff: 1ºs classificados disputarão o Playoff, que serão decididos pelo sistema de 
Taça, ou seja, por eliminação direta. 

 

U11 

11 Equipas 

1ª Fase: 2 grupos de 4 equipas e 1 grupo de 3 equipas;  

2ª Fase  Playoff: 1ºs classificados e melhor 2º disputarão o Playoff, que serão decididos pelo 
sistema de Taça, ou seja, por eliminação direta 

 

U12 

9 Equipas 
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1ª Fase: 3 grupos de 3 equipas;  

2ª Fase  Playoff: 1ºs classificados e melhor 2º disputarão o Playoff, que serão decididos pelo 
sistema de Taça, ou seja, por eliminação direta. 

 

U13 

10 Equipas 

1ª Fase: 2 grupos de 3 equipas e 1 grupo de 4 equipas;  

2ª Fase  Playoff: 1ºs classificados e melhor 2º disputarão o Playoff, que serão decididos pelo 
sistema de Taça, ou seja, por eliminação direta. 

 

U15 

12 Equipas 

Playoff: 8 equipas disputarão as pré eliminatórias para os quartos de final e as outras 4 
passarão directas para os quartos de final. Todos os jogos serão decididos pelo sistema de 
Taça, ou seja, por eliminação direta. 

 

 

3. Tempo de jogo: 

Masculino U15/14 - 3 x 6 minutos (Futebol de 5) 

Masculino U13, U12, U11 e U10 - 3 x 5 minutos (Futebol de 5) 

Masculino U9 – 3 x 4 minutos (Futebol de 7) 

1 min de INTERVALO - Em todos os jogos, em todas as categorias. 

Em caso de empate nos Playoff’s os jogos serão decididos pela marcação de pontapés da 
marca de grande penalidade de acordo com as regras da FIFA. 


