
                                            
 
 
 
 
 
                                       

                                                                                                                            

 
REGULAMENTO DA LIGA 

 
INTRODUÇÃO 
 
A 5ª edição da Liga 3F Escolas Futebol Alvalade é um torneio de futebol infantil 
que tem a pretensão de se notabilizar como um grande evento futebolístico da 
Freguesia de Alvalade e com projeção Municipal num futuro próximo. Apesar do 
contexto sanitário atual, decidimos avançar com a competição num formato "light" 
que irá decorrer num único dia, em duas metades, num sistema de jogos "entre si" 
e que permite aos melhores classificados jogarem a Final em cada um dos escalões.  
 
Esta é, de facto, também uma grande oportunidade de retomar a competição para 
os jogadores das coletividades presentes e potenciar a próxima época com mais 
otimismo. 

A organização de toda a logística, dinamização, programação e planeamento da Liga 
está a cargo do Clube de Praticantes de Futebol 3F, materializada na Escola de 
Futebol 3F Free Fun Football constituída em 2014. A edição deste ano conta com a 
colaboração, no apoio ao evento, dos alunos do 2º ano do Curso Profissional de 
Técnico de Desporto e dos alunos do 1º ano do Curso Profissional de Fotografia, 
ambos da Escola Profissional Magestil.  
 
Este ano a Liga prevê a participação de 200 crianças de ambos os sexos, nascidas 
entre 2008 e 2013 (Traquinas, Benjamins e Infantis), em representação de outros 
clubes, organizações e demais estruturas desportivas que desenvolvem a prática do 
futebol na Freguesia de Alvalade e no Município de Lisboa.  
 
NOTA: Vamos acompanhar a evolução do impacto da pandemia Covid-19 e as 
indicações da DGS durante a semana do evento. Vamos informar, atempadamente  
sobre a possibilidade (ou não) da presença de público no interior das instalações e 
na bancada. 
 
 
DATA PARA A REALIZAÇÃO 

 
4 de Julho de 2021 
 
A realização da 5ª edição da Liga 3F Escolas Futebol Alvalade conta mais uma vez 
com o apoio da Junta de Freguesia de Alvalade.  
 
 
 



                                            
 
 
 
 
 
                                       

                                                                                                                            

 
 
PARTICIPANTES, INSCRIÇÕES E DURAÇÃO DOS JOGOS 
 
Esta Liga incluirá três quadros competitivos: 
 

è Traquinas: nascidos em 2013/2012 
è Benjamins: nascidos em 2011/2010 
è Infantis: nascidos em 2009/2008 

 
No período da manhã, das 9h00 às 13h00, jogam os escalões de TRAQUINAS, com 
6 equipas presentes, e de BENJAMINS com 5 equipas presentes. Cada escalão terá 
dois campos com jogos a decorrer ao mesmo tempo. Da parte da tarde, das 16h00 
às 18h30, jogam os INFANTIS com 5 equipas, dois campos e jogos decorrer ao 
mesmo tempo. A LIGA 3F terá uma equipa de arbitragem e no final haverá medalhas 
para todos os participantes e troféus para as equipas do pódio. 
 

CATEGORIA ATIVIDADE ESPAÇO BALIZAS BOLA TEMPO DE JOGO Nº MÁX. DE 
JOGADORES 

Infantis Gr+6X6+Gr 75x55m Futebol 7 Nº4 20` 14 

Benjamins Gr+6X6+Gr 75x55m Futebol 7 Nº4 20` 14 

Traquinas Gr+4X4+Gr 40x20m Futebol 5 Nº3 25` 10 
 
As equipas poderão ser masculinas ou mistas  
 

è Não existirá qualquer custo de inscrição para as equipas participantes. 
 
 
CONSENTIMENTO PARA  A UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E VIDEOS: 
 
Pela sua participação na Liga3F as equipas ao participarem, procedem à cedência 
dos direitos de imagem (vídeos e fotos), sendo estas captadas para futuras 
divulgações e promoções deste evento desportivo. 
 

è Concorda em ser filmado durante o evento; 
 

è Autoriza a 3F, a utilizar a imagem dos atletas inscritos e/ou voz que apareçam 
em quaisquer fotografias e/ou vídeos e/ou bandas sonoras (incluindo em 
qualquer documentário “making of” ou video) captadas durante a Liga para 
utilização na internet (YouTube, facebook, Instagram e site da 3F) e em 
qualquer outro meio de comunicação, sem limite de tempo e sem direito a 
retirá-los sem a devida autorização; 



                                            
 
 
 
 
 
                                       

                                                                                                                            

 
è Esta autorização estende-se, sem limitação, à reprodução, publicação, cópia, 

modificação, alteração, edição, adaptação, combinação com qualquer outro 
trabalho e criação de trabalhos derivados das filmagens/fotografias captadas; 

 
è No entanto, reconhece que a 3F, não está obrigada a utilizar ou explorar 

qualquer um dos direitos concedidos, nem incluir o seu nome como crédito em 
relação às imagens e/ou fotografias. 

 
 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS 
 
A Liga decorrerá nos campos do Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito 
localizado na Av. do Brasil em Lisboa, todos com relvado sintético.  
 

 
 
REGULAMENTOS 
 
Jogos conforme os regulamentos da F.P.F. para estes escalões, com exceção do 
estipulado no presente Regulamento Interno.   
 
 



                                            
 
 
 
 
 
                                       

                                                                                                                            

 
 
QUADRO COMPETITIVO 
 
Cada Clube/Escola de Futebol poderá apresentar até 2 equipas para cada escalão 
e/ou participar apenas num dos escalões até o máximo de 2 equipas. Resulta do total 
apurado: 
  

è um quadro competitivo com 6 equipas a jogar entre si no escalão de Traquinas, 
por pontos e a uma volta; 

 
è um quadro competitivo com 5 equipas a jogar entre si no escalão de Benjamins, 

por pontos e a uma volta; 
 

è um quadro competitivo com 5 equipas a jogar entre si no escalão de Infantis, 
por pontos e a uma volta; 

 
PONTUAÇÃO 
 
3 pontos por cada vitória; 
1 ponto por cada empate; 
0 pontos por cada derrota; 
0 pontos por falta de comparência e o averbamento do resultado 0-3. 
 
FORMAS DE DESEMPATE 
 
Em caso de igualdade pontual, e por esta ordem: 
 

è O resultado do jogo entre as equipas empatadas (confronto direto); 
 

è A equipa com maior número de vitórias; 
 

è A maior diferença entre o total de golos marcados e sofridos; 
 

è A equipa com o maior número de golos marcados; 
 

è A equipa com o menor número de golos sofridos. 
 

è Cartões Amarelos; 
 

è Cartões Vermelhos. 
 
 



                                            
 
 
 
 
 
                                       

                                                                                                                            

 
 
Em caso de persistir a igualdade no jogo, e por esta ordem: 
 

è Marcação de uma série de três pontapés da marca de grande penalidade; 
 

è Os pontapés são executados alternadamente por cada equipa; 
 

è Se antes das duas equipas terem executado os seus três pontapés, uma delas 
marque mais golos do que a outra poderia marcar, mesmo que completasse a 
série de pontapés, a execução não deve prosseguir; 
 

è Se depois das duas equipas terem executado os seus três pontapés, ambas 
tiverem marcado o mesmo número de golos ou não tiverem marcado nenhum, 
a execução prossegue pela mesma ordem, uma de cada vez, até que uma 
equipa tenha marcado um golo a mais do que a outra com o mesmo número 
de tentativas. 

 
JOGADORES A UTILIZAR POR EQUIPA 
 
Os jogadores a utilizar por cada equipa têm que ser os que constam da ficha de 
inscrição coletiva previamente enviada para a organização. Cada equipa pode 
inscrever até um máximo de 14 jogadores no escalão de Infantis e Benjamins na 
competição de GR+6x6+GR, um máximo de 10 jogadores no escalão de Traquinas 
na competição de GR+4x4+GR. 
 
SUBSTITUIÇÕES 
 
Volantes e sem limite em cada jogo, devendo ser realizadas com o jogo a decorrer, 
junto ao meio campo. 
 
NUMERAÇÃO 
 
Os jogadores utilizarão, obrigatoriamente, o mesmo número, durante o decorrer da 
competição. 
 
EQUIPAMENTOS 
 
Todos os jogadores devem estar equipados de igual com o equipamento do clube que 
representam. É expressamente proibido, a utilização de calçado com pítons de 
alumínio. 
 
 



                                            
 
 
 
 
 
                                       

                                                                                                                            

 
 
ÁRBITROS 
 
Um elemento em cada jogo, nomeado pela 3F. 
 
DISCIPLINA 
 
As situações de indisciplina, serão analisadas pela 3F.  
 
As decisões da 3F, das quais não haverá lugar a protestos, serão transmitidas ao 
responsável da equipa, antes do início do jogo seguinte àquele em que ocorreu o 
incidente. 
 
 
Nesta Liga, consideram-se como situações de indisciplina: 

 
è efetuar jogo perigoso/grave (ato isolado ou repetido); 

 
è ter uma conduta violenta (ato isolado ou repetido); 
 
è cuspir o adversário ou qualquer outra pessoa; 
è empregar linguagem ou gestos de maneira ofensiva, grosseira ou obscena; 
 
è qualquer atitude antidesportiva dos jogadores, mesmo que não estejam a 

participar no jogo, poderá ser sancionada; 
 

è não respeitar as decisões dos árbitros. 
 
IDENTIFICAÇÃO E CONTROLO DOS JOGADORES 
 
A identificação e controlo dos jogadores será feita à entrada do Complexo Desportivo 
Municipal de São João de Brito pela organização no ponto de controlo definido para 
esse efeito. Nomeadamente: 

è receção de todas as equipas participantes, respetivas equipas técnicas e equipa 
de arbitragem; 

 
è higienização e medição da temperatura aos jogadores e treinadores das várias 

equipas; 
 

è informar e orientar as equipas acerca da circulação no interior do Complexo 
Desportivo conforme consta da imagem abaixo  

 



                                            
 
 
 
 
 
                                       

                                                                                                                            

 
PRÉMIOS 
 
Individuais 
 

è Medalhas de classificação para os primeiros, segundos e terceiros classificados, 
em cada escalão; 

 
è Medalha de participação para todos os jogadores participantes; 

                                                                   
Coletivos 
 

è Troféu para o campeão, vice-campeão e terceiro classificado, em cada escalão; 
 
DADOS DOS JOGOS 
 
Durante o decorrer dos jogos a organização procederá à observação e recolha dos 
dados relativos aos resultados dos jogos  
 
 



                                            
 
 
 
 
 
                                       

                                                                                                                            

 
 
ACOMPANHAMENTO 
 
Todas as equipas por escalão poderão ser acompanhadas até um máximo de dois 
responsáveis do respetivo Clube/Escola de Futebol. 
 
NORMAS 
 
No dia 4 de Julho, terá lugar a 5ª edição da Liga 3F Escolas Futebol Alvalade cujos 
jogos serão disputados de acordo com as Leis de Jogo do Futebol 7 para os escalões 
de Traquinas, Benjamins e Infantis. 
 

è Após a acreditação, cada equipa deve posar para uma fotografia; 
 

è É apenas permitida a presença no banco de dois elementos da equipa técnica; 
 

è Pontualidade: Os horários deverão ser rigorosamente cumpridos. As equipas 
deverão estar preparadas 5 minutos antes do início de cada jogo; 

 
è Os participantes devem atender às indicações dos membros da 3F para zelar 

pelo bom comportamento dos membros das equipas e pelo correto desenrolar 
da Liga. Os jogadores e técnicos atenderão em todos os momentos às 
observações realizadas pela organização; 

 
è A 3F não será responsável por atos de indisciplina realizados pelas equipas 

participantes, mas no caso de eles ocorrerem tomará as medidas disciplinares 
necessárias; 

 
è Em caso de necessidade a 3F poderá realizar alterações ao Regulamento para 

melhorar o  desempenho da Liga; 
 

è Todas as Escolas de Futebol/Clubes e os seus representantes deverão aceitar, 
sem reserva, o Regulamento Interno da Liga; 

 
è Está reservada à 3F o direito de resolver qualquer situação tanto desportiva 

como disciplinar que não esteja prevista nas regras. As decisões da 3F são 
inapeláveis. 

 
 


