Associação de Futebol de Aveiro
FILIADA

NA

FEDERAÇÃO

PORTUGUESA

DE

FUTEBOL

Instituição de Utilidade Pública, fundada em 22.09.1924, - Contr. N.º 501.090.533

COMUNICADO OFICIAL Nº.

014

Página 1 de 1

ÉPOCA
2022/2023

Regulamento
do Torneio de Traquinas Futsal
Para conhecimento dos Clubes, Sociedades Desportivas e demais interessados, remetese o novo Regulamento do Torneio de Traquinas de Futsal da Associação de Futebol de
Aveiro, aprovado na reunião de Direcção de 28 de junho de 2022.

Aveiro, 27 de julho de 2022
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Capítulo I – Generalidades
1- O

presente

realização

dos

regulamento

Torneios

de

aplica-se

Abertura

e

à

organização

Encerramento

e

na

categoria de Traquinas, doravante designados abreviadamente
por Torneio.

2- São princípios fundamentais da AFA e do presente Regulamento,

os princípios da ética e da verdade desportiva, devendo ser

observados por todos os agentes desportivos, órgãos e organismos
intervenientes no desenrolar do Torneio.

3- Todos os intervenientes nos Torneios devem atuar de forma a

prevenir e evitar comportamentos antidesportivos, designadamente
de

violência,

dopagem,

corrupção,

racismo,

desigualdade de oportunidades ou de qualquer outra

xenofobia,

forma de

discriminação.

4- Interpretação de normas e integração de lacunas:
a. Em

todos

os

casos

omissos,

recorrer-se-á

aos

regulamentos em vigor na AFA, com as necessárias

adaptações, bem como, se ainda assim a lacuna
permanecer, por deliberação da Direção da AFA.

b. A integração e interpretação de lacunas e das
demais normas deste Regulamento, é da competência

da Direção da AFA, tendo em conta os princípios da
ética

e

da

verdade

desportivas

regulamentação em vigor;

e

a

demais
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5- Compete à AFA a definição e elaboração do calendário do

Torneio.

6- As provas de futsal organizadas pela AFA, na categoria

Traquinas, podem ser compostas por uma ou mais fases, podendo

ser alterado o formato competitivo em função do número de
Clubes inscritos.

7- A organização dos jogos do Torneio ficará a cargo do Clube

visitado.

Capítulo II - Da Organização Técnica
8- Enquadramento Competitivo:
a. Gr + 4 x 4 + Gr;

9- Tempo de Jogo:

a. Nas provas de Traquinas a duração dos jogos será
de quatro períodos de dez (10) minutos corridos;

b. O primeiro e segundo período correspondem, para
efeito de acumulação de faltas, à primeira parte
do

jogo,

sendo

os

mesmos

intervalo de dois minutos;

intercalados

por

um

c. O terceiro e quarto período correspondem, para

efeito da acumulação de faltas, à segunda parte do
jogo,

sendo

os

mesmos

intervalo de dois minutos;

intercalados

por

um

d. Entre o segundo e o terceiro período haverá um
intervalo de dez minutos;

e. Sempre (e apenas) que seja previsível a paragem do
jogo

por

um

período

de

tempo

mais

demorado
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(necessidade de prestar assistência a um atleta ou
outra) deverá a contagem do tempo ser interrompida
até ao reinício do jogo.
10- Participação dos Jogadores:
a. O

Torneio

destina-se

a

jovens

devidamente

inscritos na AFA, do género masculino e feminino,
nas seguintes categorias e formato competitivo:
i. Masculino: Traquinas “sub-8” e “sub-9”;

ii. Feminino:

Benjamins

“sub-10”

Traquinas “sub 8” e “sub 9”.

e

“sub-11”;

11- A Bola de jogo a utilizar nas provas de Traquinas é a bola

formação futsal – tamanho 3.

12- Provas disputadas por séries: quando uma prova prevista

neste Regulamento se disputar por duas ou mais séries, o

agrupamento dos Clubes na 1ª fase do Torneio, será feito de
acordo com o critério de proximidade geográfica.
13- Medidas Técnico-pedagógicas:

a. Os jogos são obrigatoriamente dirigidos por um

diretor pedagógico designado pela equipa visitada.

b. O diretor pedagógico para além da condução do jogo,

deve pugnar por uma atitude imparcial, não devendo
intervir do ponto de vista técnico com os atletas
das duas equipas.

c. O diretor pedagógico é responsável pela realização

da chamada - verificação dos atletas presentes
(confirmar através dos cartões de atleta).
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d. Os jogos da prova são regidos pelas seguintes
regras técnico-pedagógicas:

i. Os atletas apenas poderão participar em três
(3)

períodos

corresponder,

de

jogo,

não

podendo

estes

de

jogar

consecutivamente,

primeiros períodos do jogo;

ii. Todos

os

atletas

têm

aos

três

obrigatoriamente, e no mínimo, um período de
tempo correspondente a um período inteiro de
jogo, nomeadamente 10 minutos, com a exceção
prevista no número seguinte;

iii. No

caso

de

não

ter

dois

Guarda-Redes

disponíveis para o jogo, pode o Clube não
cumprir a premissa do número anterior, única
e

exclusivamente

no

posto

específico

de

Guarda-Redes, podendo o mesmo jogar os quatro
períodos de jogo.

e. O não cumprimento das medidas técnico-pedagógicas
referidas

nos

números

anteriores,

implicam

cumprimento

das

o

cumprimento do disposto nos artigos do regulamento
disciplinar em vigor.
f. A

reincidência

no

técnico-pedagógicas,

não

durante

o

regras

torneio

de

abertura, poderá implicar a não participação do
Clube no torneio de encerramento.

14- Atenta a natureza do Torneio, das provas da categoria e a

atual regulamentação em vigor, não existirá tabela classificativa
e, por consequência, campeões do Torneio.
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15- Arbitragem e disciplina:

Relativamente a questões de arbitragem e leis de jogo, os

Convívios observarão as Leis de Jogo de Futsal, com as
seguintes alterações:

 Lei XIII – Os Pontapés-Livres

Não se considera a acumulação de faltas para marcação
de pontapé livre direto após a 6ª falta.
Capítulo III - Disposições Finais

16- Em todos os atos respeitantes à prova, deve imperar o

espírito que emerge do princípio da ética e verdade desportivas,

do fair play, do bom senso e do respeito mútuo, na defesa da
formação integral de todos os participantes.
17- O

presente

Regulamento

entra

em

vigor

no

primeiro

dia

seguinte ao da sua publicação pela AFA, mantendo-se em vigor para
as épocas seguintes, se não for expressamente revogado.
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