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FUTEBOL DE SETE - 201 /20
CAPITULO TÉCNICO
1

DIAS E HORÁRIOS DOS JOGOS
- Os jogos realizam-se nas datas e horários indicados no calendário, chamando-se a especial
atenção de todos os Clubes para a conferência jornada a jornada da data e hora do respetivo
jogo e em caso de simultaneidade de jogos alertar a A.F. Leiria.

2

DURAÇÃO DOS JOGOS
- Os jogos terão a duração de 50 minutos, divididos em duas partes de 25 minutos cada,
separadas por um intervalo de 10 minutos.

3

MEDIDAS DO TERRENO DE JOGO
- Comprimento
- máximo de 75 metros / mínimo de 45 metros.
- Largura
- máximo de 55 metros / mínimo de 40 metros.

4

UTILIZAÇÃO DE JOGADORES
SÓ PODERÃO SER UTILIZADOS JOGADORES QUE SE ENCONTREM
DEVIDAMENTE INSCRITOS E NASCIDOS EM 20 .
- Os Clubes poderão relacionar e utilizar 14 (catorze) atletas por jogo.
- Podem ser utilizados sete substitutos que podem entrar no terreno de jogo, em qualquer
momento, junto à linha de meio campo. A substituição do guarda-redes é efetuada durante
uma paragem de jogo e com a autorização do árbitro.
- Os jogadores substituídos podem continuar a participar no jogo na qualidade de substitutos.

5

CLUBES COM MAIS DO QUE UMA EQUIPA E UTILIZAÇÃO DE JOGADORES
- Chama-se a especial atenção do Art.º 117.03 do Regulamento de Provas Oficiais da AF
Leiria relativo aos Clubes com mais do que uma equipa.
- Os Clubes que possuam duas ou mais equipas, não podem em circunstância alguma,
utilizar jogadores duma equipa em qualquer outra.

6

ENTRADAS
- Todos os jogos serão efetuados sem entradas pagas.

7

ENVIO DOS RELATÓRIOS E FICHAS TÉCNICAS
- Em caso da não comparência das equipas de arbitragens, é da responsabilidade do Clube
visitado o envio, via correio azul, no primeiro dia útil imediato ao jogo, do respetivo relatório e
fichas técnicas.

8

OUTRAS DISPOSIÇÕES
- Os casos omissos e não previstos neste regulamento especial, serão resolvidos de
harmonia com o Regulamento de Provas Oficiais da A.F. Leiria e da F.P.F.
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