
16º Torneio de Futsal Inter-Freguesias do Concelho de Chaves  

 

Estrutura Geral do Torneio 
 

1ª FASE  

 

As equipas participantes enquadram-se em 2 séries de 4 equipas e 5 series de 3 equipas, 

disputando entre si um campeonato “de todos contra todos a uma volta”, no qual será atribuída a 

pontuação de 3 pontos em caso de vitória, 2 pontos em caso de empate, 1 ponto em caso de 

derrota e 0 pontos em caso de falta de comparência. (À equipa que comparecer ser-lhe-á 

atribuída vitória por 3-0). 

Passam à fase seguinte os 1º, 2º e 3º classificados da serie A e B e os 1º e 2º classificados 

das séries C, D, E, F e G. 

 

Para efeito de desempate na classificação serão utilizadas as seguintes normas: 

 

a) o número de pontos alcançados pelos clubes empatados, no jogo realizado entre si;  

b) a diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes 

empatados, nos jogos realizados entre si;  

c) a maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes 

empatados, nos jogos realizados na 1ª fase;  

d) o maior número de vitórias na 1ª fase da prova;  

e) o maior número de golos marcados na 1ª fase da prova; 

f) o menor número de golos sofridos na 1ª fase da prova; 

g) sorteio. 

 

 

2ª FASE * 

 

A segunda fase da prova será constituída pelos oitavos de final, nos quais as equipas 

classificadas se eliminarão entre si, segundo o calendário pré estabelecido.  

 

3ª FASE * 

 

A terceira fase da prova será constituída pelos quartos de final, nos quais as equipas vencedoras 

nos oitavos de final se eliminarão entre si, segundo o calendário pré estabelecido.  

 

MEIAS FINAIS * 

 

Para as Meias-finais serão apurados os vencedores dos quartos de final, que se eliminarão entre 

si, segundo o calendário pré estabelecido.  

 

* No fim de cada jogo se persistir o empate, proceder-se-á à marcação de 3 penáltis. Se 

após as marcações persistir o empate, lançarão os restantes elementos de cada equipa até 

um falhar.  

 

FINAL  

 

Esta fase da prova é constituída pela Final do Torneio, a qual será realizada pelas duas equipas 

vencedoras nas meias-finais. 

Se no final do jogo persistir o empate proceder-se-á a um prolongamento de jogo pelo período de 

10 minutos, divididos em dois períodos de 5 minutos cada. 

No fim do prolongamento, se persistir o empate, cada equipa procederá à marcação de 3 penaltis.  

Se após as marcações persistir o empate, lançarão os restantes elementos de cada equipa até 

um falhar.  

 


