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Regulamentos gerais  

  dos Jogos Desportivos 2019 

 

 Andebol 

 

O torneio destina-se a jovens nascidos em (Minis) 2007/2008, (Infantis)  

2005/2006. 

TODOS OS ESCALÕES: 
 

1 – As equipas disputarão o torneio no sistema de todos contra todos e, em 
caso de no final existir empate pontual entre duas ou mais equipas, aplicar-

se-ão os seguintes critérios: 
 

a) Ganhará a equipa que ganhou no confronto direto entre as equipas  
b) Pela maior diferença entre os golos marcados e sofridos entre as 

equipas empatadas 
c) Pelo menor número de golos sofridos nos jogos realizados entre as 

equipas empatadas 

d) Pelo maior número de golos marcados nos jogos realizados entre 
as equipas empatadas 

e) Pelo maior quociente entre os golos marcados e sofridos no total 
de jogos 

f) Pelo menor número de golos sofridos no total dos jogos 
g) Pelo maior número de golos marcados no total dos jogos 

h) Pelo menor somatório de idades dos jogadores 
i) Sorteio 
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2 – A classificação será estabelecida através da seguinte pontuação: 

 
                                Vitória     -   3 Pontos 

                                Empate   -    2 Pontos 
                                Derrota   -    1 Ponto    

 
3 - A duração dos jogos do escalão de Minis é de 2x15m, Infantis de 

2x20m e Juvenis de 2x25 minutos.  

 
a) Intervalo de 5 minutos para todos os escalões. 

b) Em cada parte poderá ser pedido um tempo de desconto de 1 
minuto. 

 
4 – Em ambos os escalões são permitidas todos os tipos de defesa, excepto 

marcação Individual a um só jogador ou defesa 6x0 nos escalões de 
Minis e Infantis. O não cumprimento desta regra terá como 

consequência a interrupção do jogo para avisar o treinador da equipa 
infratora e a bola seguirá da equipa adversária no local onde a mesma 

se encontrava antes da interrupção do jogo. Se esta situação persistir, 
será marcado livre de 7 metros e a bola independentemente de ser golo 

ou não, após os 7 metros, seguira da equipa contrária, na linha lateral, 
na zona do meio-campo. 

 

5 – Não são permitidas trocas de jogadores só para defender ou só para 
atacar em Minis e Infantis. 

 
6 – Em cada jogo podem alinhar um máximo de 14 jogadores. 

 
7 - A bola será a definida para as competições em Portugal. 

 
8 – Os casos de disciplina serão resolvidos pela comissão organizadora e 

não são passíveis de recurso 
 

9 – Todos os pontos que não estão explicitados no presente regulamento, 
regem-se pelas normas oficiais da I.H.F 

 
10 – O aquecimento para os jogos é realizado fora do recinto do mesmo. 

 

Nota: A realização dos jogos depende das condições climatéricas, 
podendo assim o quadro competitivo ser alterado. 
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 Futebol 
 

Futebol 7   

1. O Torneio é realizado para os seguintes escalões masculinos: 
 Formação- Nascidos em 2010 / 2011 

 Escolas - Nascidos em 2008 / 2009 
 Infantis - Nascidos em 2006 / 2007 

2. Fórmula de disputa: 

FORMAÇÃO 

Sistema de “Poule” a uma volta, jogando todos contra todos. 

ESCOLAS e INFANTIS 

Na 1ª FASE, existência de 2 séries; em cada Série, disputa-se no 

Sistema de “poule” a uma volta, apurando-se a respetiva classificação.  

Na 2ª Fase, jogam os 1ºs Classificados das séries, encontrando-se o 

vencedor do Torneio; jogam os 2ºs classificados, apurando-se o 3º e 4º 

Classificado do Torneio; Jogam os 3ºs classificados, apurando-se o 5º e 

6º Classificado do Torneio. 

3. A pontuação será a seguinte: 

 VITÓRIA (3 Pontos);   EMPATE (2 Pontos);   DERROTA (1 Ponto) 

4. Em caso de empate entre duas ou mais equipas, a classificação é 

determinada por: 

  - DUAS EQUIPAS: 

 a) Confronto direto 

 b) Em caso de empate no jogo entre si, seguem-se os próximos 

critérios: 
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 - TRÊS EQUIPAS: 

a) Pelo maior quociente entre os golos marcados e sofridos na 

totalidade dos jogos realizados 

b) Pelo maior número de golos marcados na totalidade dos jogos 

realizados 

c)  Pelo menor número de golos sofridos na totalidade dos jogos 

realizados 

d) Por sorteio. 

e) No escalão de ESCOLAS e INFANTIS, na 2ª Fase, em 

caso de empate, existirá a marcação de 3 grandes 

penalidades; caso persista o empate, decorrerá o sistema 

de “morte súbita”. 

5. Cada equipa só pode inscrever para cada jogo 12 jogadores. 

6. Cada equipa pode realizar o número de substituições que entender. 

7.  Os casos de Disciplina são resolvidos pela Comissão Organizadora. 

8. A duração dos jogos é a seguinte: 

 Formação- 2 X 20 minutos (com um intervalo de 5 minutos) 

 Escolas - 2 X 20 minutos (com um intervalo de 5 minutos) 

Infantis - 2 X 20 minutos (com um intervalo de 5 minutos). 

9. Os jogos decorrem num espaço com aproximadamente 70 X 35 metros. 

 Em relação ao campo e às regras do jogo há a considerar as seguintes 

exceções:  

 a) a grande e pequena área são substituídas por uma área circular no qual o 

guarda-redes pode jogar à mão 
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 b) – Nos Escalões: Infantis, considera-se a lei do fora de jogo mas só a 

partir de uma linha traçada no campo, vidé figura - a) . 

 

 

 

 

 

 

 

a) zona em que se aplica a lei de fora de 
jogo 

 

10.  Os casos omissos do Regulamento são resolvidos pela Organização e das 

suas decisões não são aceites recursos. 

11. Nas cerimónias de Abertura, as equipas têm obrigatoriamente de se fazer 

representar por atletas devidamente equipados. 

12.  A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer acidentes 

durante a realização dos jogos. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 a) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 a) 
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Futebol - 11 

 

1- O Torneio será realizado nos seguintes escalões: 
 Iniciados – Nascidos em 2004 / 2005 

   Juvenis - Nascidos em 2002 / 2003 

2 - Fórmula de disputa: 

Iniciados e Juvenis – Na 1ª FASE, existência de 2 séries; em cada Série, 

disputa-se no Sistema de “poule” a uma volta, apurando-se a respetiva 

classificação.  

Na 2ª Fase, jogam os 1ºs Classificados das séries, encontrando-se o 

vencedor do Torneio; jogam os 2ºs classificados, apurando-se o 3º 

Classificado do Torneio; Jogam os 3ºs classificados, apurando-se o 5º 

Classificado do Torneio. 

 3- A pontuação será a seguinte: 

  Vitória - 3 pontos 

  Empate - 2 pontos 

  Derrota - 1 ponto 

4- É vencedora do Torneio a equipa que obtiver maior número de pontos no 
final da competição. 

5- Em caso de empate entre duas ou mais equipas, a classificação é 
determinada por: 

a) Confronto direto 

b) pelo maior quociente entre os golos marcados e sofridos na totalidade dos 

Jogos realizados 
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 c) pelo maior número de golos marcados na totalidade dos jogos realizados 

 d) pelo menor número de golos sofridos na totalidade dos jogos realizados 

 e) por sorteio. 

 f) Na 2ª Fase, em caso de empate existirá a marcação de 3 grandes 

penalidades; caso persista o empate, decorrerá o sistema de “morte súbita”. 

6 Cada equipa só pode inscrever para cada jogo 16 jogadores. 

7 As substituições são da responsabilidade do Treinador da respetiva equipa. 

8 Os casos de disciplina são resolvidos pela Comissão Organizadora. 

9 A duração dos jogos é a seguinte: 

   JUVENIS -   2 X 30 minutos (com um intervalo de 10 minutos) 

   INICIADOS – 2 x 25 minutos (com um intervalo de 10 minutos) 

10   Os casos omissos do regulamento são resolvidos pela organização e das 
suas decisões não são aceites recursos. 

11   Organização não se responsabiliza por quaisquer acidentes durante a 

realização dos jogos.   
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                 NATAÇÃO 
 

TORNEIO NADADOR COMPLETO – FESTA DAS FAMÍIAS  

1. DATA: 3 de Maio de 2019 

2. LOCAL: Piscina Colégio São João de Brito 

3. HORÁRIO:  

               Aquecimento: 10:00            Inicio Torneio: 10:30 

4. PARTICIPAÇÃO: 

4.1. Poderão participar todos os alunos do 1º, 2º , 3º Ciclo e Secundário; 

4.2. Cada aluno tem de se inscrever nas 4 técnicas (25m Mariposa, 25m Costas, 

25m Bruços e 25m Crol), sendo que se faltar a alguma fica com zero pontos 

nessa técnica; 

5. CLASSIFICAÇÃO: 

5.1. A classificação será realizada pelo somatório dos pontos obtidos de cada 

aluno em cada prova. Sendo esta separada por géneros e ciclos.  

5.1.1. Pontuação da prova: 

Lugar    Pontuação 

1º    30 pontos 

2º    25 pontos 

… … 

30º    1 ponto 

 5.1.2. Em caso de empate, realiza-se uma prova extra de 50m Livres. 
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6. INSCRIÇÕES: as inscrições deverão ser entregues na piscina até ao dia 30 de 

Abril de 2019; 

7. PROGRAMA: 

Ordem Provas Género 

1 25m Mariposa Masculino 

2 25m Mariposa Feminino 

3 25m Costas Masculino 

4 25m Costas Feminino 

5 25m Bruços Masculino 

6 25m Bruços Feminino 

7 25m Livres (Crawl) Masculino 

8 25m Livres (Crawl) Feminino 

 

8. PRÉMIOS: medalhas para os 3 primeiros classificados de cada ciclo e de 

género. 
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ATIVIDADE AQUÁTICA DAS FAMÍIAS  

1. DATA: 4 de Maio de 2019 (Sábado) 

2. LOCAL: Piscina Colégio São João de Brito 

3. HORÁRIO: 

das 10H00 até às 13H00 e das 15H00 às 17H00 

4. PARTICIPAÇÃO: 

4.1. Poderão participar os alunos do 1º, 2º , 3º Ciclo; 

4.2. Cada aluno deverá inscrever o respetivo Familiar/Pai; 

4.3. A atividade é livre e envolve a utilização de escorrega insuflável. 

5. INSCRIÇÕES: 

5.2. As inscrições deverão ser entregues na até ao dia 4 de Maio, na piscina 

do Colégio ou para o e-mail: sandracpmatos@gmail.com 

6. PRÉMIO: 

6.1. Medalha de participação para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sandracpmatos@gmail.com
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                 TÉNIS 

“Torneio Pais e Filhos”- FESTA DAS FAMÍLIAS 2019 

1. O Torneio destina-se aos pais de alunos do colégio, professores, antigos e 

atuais alunos do colégio. 

2. A prova decorre nos campos de ténis do Colégio São João de Brito nos dias 

3 e 4 de Maio 2019 durante a realização da “Festa das Famílias”. 

3. O Torneio será jogado na variante de pares. O par será composto por um 

elemento “júnior” e um elemento “sénior”. Os dois jogadores têm de 

obrigatoriamente ter o grau de parentesco pai ou mãe / filho ou filha; 

antigo ou antiga aluno/a // sobrinho ou sobrinha; avô ou avó / neto ou 

neta. 

4. Os pares serão compostos da seguinte forma: 

 Júnior Sub 8 + Sénior. 

 Júnior Sub 10 + Sénior. 

 Júnior Sub 12 + Sénior. 

 Júnior Sub 14 + Sénior. 

 Júnior Sub 16 e 18 + Sénior. 

5. As inscrições para o torneio encerram dia 1 de Maio. No caso de não haver 

inscrições suficientes pode ser necessário juntar escalões. 

6. O Torneio será jogado em um short set até aos 4 jogos sempre com ponto 

de ouro aos 40-40. A primeira equipa a chegar aos 4 jogos vence. Não há 

lugar à realização de Tie-break.(*) 

7. Os pares que sejam derrotados na primeira ronda do quadro principal irão 

jogar um quadro B.(*) 

8. Os quadros dos jogos vão ser divulgados um dia antes da realização da 

prova no site www.hi-tenis.com. 

(*)  Estas indicações podem ser alteradas por motivos meteorológicos ou pelo número de 

participantes. 
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TORNEIO DE TÉNIS POR EQUIPAS - “TAÇA DAVIS” 

 

1. A prova decorre nos campos de ténis do Colégio São João de Brito no dia 3 

de Maio 2019. 

2. O Torneio destina-se aos escalões de: 

a. Sub-12 

b. Sub-14 

3. A prova é disputada num formato de equipas, em que cada equipa tem que 

ter um mínimo de 3 participantes e um máximo de 4. 

4. Cada Colégio pode apresentar no máximo duas equipas por escalão. 

5. No escalão de Sub-12, as equipas podem de ser constituídas por rapazes e 

raparigas. No escalão Sub 14, as equipas são constituídas apenas por 

rapazes. 

6. Cada jogo é composto por 2 singulares e 1 par. 

7. No mesmo encontro apenas um dos jogadores que joga o singular pode 

jogar o par. 

8. Os jogos são todos disputados em 1 set com ponto de ouro. (Contudo, 

alertamos desde já que por motivos de força maior esta situação pode ter de 

ser alterada…). 

9. Qualquer caso omisso será da responsabilidade da organização do torneio. 

10.Os jogos terão início pelas 10H00 de 3 de Maio de 2019. 
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                 V O L E I B O L 

REGULAMENTO   GERAL  2019 

1 – O Torneio é realizado na categoria Feminina nos seguintes Escalões : 

                   MINIS “B” -- nascidas em 2006, 2007 e 2008 

                   INFANTIS -- nascidas em 2005 

                   INICIADAS -- nascidas em 2004 

                   CADETES – nascidas em 2003 

2 – No Escalão  de Minis “B”, a modalidade é Voleibol de 4 (ver ponto 5 ). 

3 – A pontuação  é a seguinte : 

   VITÓRIA – 2 Pontos          DERROTA – 1 Ponto     FALTA COMPARÊNCIA – 

0  Pontos 

4 --  REGRAS   

Com excepção do Escalão de Minis “B”, o Torneio desenrola-se 

segundo as regras da Federação Portuguesa de Voleibol. 

5 – Escalão de MINIS”B”  ( VOLEIBOL DE 4 X 4 ) 

5.0 – Uma equipa é constituída no máximo por 10. 

5.1 – DIMENSÃO DO CAMPO : 13 mts de comprimento por 6,50 mts 

de largura. Altura da rede : 2,10 mts 

5.2 – DURAÇÃO DO JOGO : Um jogo dura 20 minutos repartidos por 2 

períodos  de  10 minutos cada. 
 A jogada que estiver a decorrer não deve ser interrompida ao 

sinal sonoro  
 da organização até conclusão da mesma. 
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5.3 – Utilização dos jogadores : na 1ª parte jogam 4 jogadores. Na 2ª 

parte, trocam pelo menos 2 jogadores.  

  Não são permitidas substituições no decorrer do jogo.  

5.4 - Não são permitidas permutas entre os jogadores. 

5.5 – SERVIÇO:   
A)  Cada jogador poderá executar, apenas, dois serviços 

seguidos, após o que a sua equipa efectua uma rotação no 
sentido dos ponteiros do relógio.  

          B)  Os serviços são executados obrigatoriamente atrás da linha 
de fundo do campo, sendo o 1º serviço efectuado 

obrigatoriamente por baixo.  
5.6 – NÚMERO DE TOQUES :  

A) Os jogadores duma equipa podem dar no máximo três 
toques de bola antes de a enviarem para o campo 

adversário. 
         B) Um jogador não pode tocar a bola duas vezes consecutivas.  

 
5.7 – RESULTADO DO JOGO : o resultado final do jogo é o 

somatório dos pontos obtidos nos 2 períodos. Se houver 

empate no final do 2º período, o jogo prolonga-se até que uma 
equipa obtenha 2 pontos de vantagem sobre a outra.    

 
 

5.8 – EMPATE CLASSIFICATIVO: em caso de igualdade pontual 
final entre 2 ou mais equipas, a classificação será determinada 

por…: 
A)  A equipa que tiver melhor quociente entre pontos ganhos 

e perdidos. 
B) A equipa que tiver maior pontuação classificativa no jogo 

disputado entre si     
C)   A equipa que tiver maior diferença entre pontos 

ganhos/perdidos entre si 

                             

5.9 – FASE FINAL   

          A) Face à classificação final dos Grupos A e B, realizam-se os 

seguintes jogos, para atribuição do 1º ao 12 º lugares.  

            11º/12º          6º Classificado Grupo A   X   6º Classificado Grupo B 
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               9º/10º           5º Classificado Grupo A   X   5º Classificado Grupo B 

               7º/ 8º           4º Classificado Grupo A   X   4º Classificado Grupo B 

               5º/ 6º           3º Classificado Grupo A   X   3º Classificado Grupo B 

               3º/ 4º           2º Classificado Grupo A   X   2º Classificado Grupo B 

               1º/ 2º           1º Classificado Grupo A   X   1º Classificado Grupo B 

 

         B) O calendário destes 8 jogos será definido pelas 14h30 de 

sábado, 4 de Maio. 

               

6 – Escalão  de  INFANTIS, INICIADAS, CADETES 

FASE ÚNICA  (para todos os 3 escalões) 

          A) Todas as equipas disputam uma “poule” de escalonamento a 1 
volta, todas contra todas, com 3 sets obrigatórios sendo o 3º set 

até aos 15 pontos. 
 

          B) Em Infantis, as 3 equipas disputam o torneio em 2 voltas, com 3 

sets obrigatórios, sendo o 3º set até aos 15 pontos. 

          C) Em cada set, são permitidas 6 substituições e 2 descontos de 

tempo. 

          D) Em caso de igualdade pontual final entre 2 ou mais equipas, a 

               classificação será determinada por : 

1-A equipa que tiver melhor quociente entre os sets ganhos e perdidos 

2- A equipa que tiver melhor quociente entre pontos ganhos e perdidos 

3-Subsistindo o empate, a classificação é ordenada em função da equipa 

que tiver maior pontuação no(s) jogo(s) disputado(s) entre si.          
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Xadrez 
 

“Match dos Colégios” 
 

1. O encontro é organizado no âmbito da Festa das Famílias do CSJBrito 
  

2. Participam os jogadores escolhidos pelo treinador - o número de jogadores 
depende do número de jogadores do colégio adversário (INA). 

 
3. Calendário e Programa  
 A prova será realizada na Sala de ET (R/C), dia 4 de Maio de 2019 no 

 seguinte horário: 
 . 14:00  1ª Sessão 

 . 14:20  2ª Sessão 

 . 14:40  3ª Sessão 

 . 15:00  4ª Sessão 

 . 15:20  5ª Sessão 

 . 16:40  6ª Sessão 

 . 16:00  Encerramento e entrega de medalhas 

 

“Torneio de Equipas Pais e Filhos” 
  

4. Participação - todos os alunos não selecionados para o “Match dos Colégios” 
e os  respetivos pais. As equipas devem ser constituídas por um aluno e por 
um familiar com idade superior a 18 anos 

 
5. Prazo de inscrição – até às 12 H 00 de 3 de Maio de 20197 – junto do Prof. 

Andryi ou da Mário Prole (Sec.). 
 
6. Calendário e Programa 

 A prova será realizada na Sala de ET (R/c), dia 4 de Maio de 2019 no 
 seguinte horário 

 . 10:00  1ª Sessão 

 . 10:20  2ª Sessão 

 . 10:40  3ª Sessão 

 . 11:00  4ª Sessão 

 . 11:20  5ª Sessão 

 . 11:40  6ª Sessão 

 . 12:00  Encerramento e entrega de medalhas 

 
7. Prémios 

 medalhas para os 1ºs classificados em cada uma das provas. 

 


