	
  

D. Pedro em Movimento - Torneios Inter-Turmas

Regulamento Geral
2019/2020
1- Só serão aceites a participar no torneio as equipas que se inscrevam dentro do
prazo previsto e que entreguem, juntamente com a inscrição, as autorizações dos
respetivos Encarregados de Educação. Só se podem inscrever na modalidade do seu
ano letivo, os alunos sem atividades letivas no horário do respetivo torneio;
2- Os alunos ou equipas que adotarem atitudes antidesportivas antes, durante ou após
os jogos, serão retiradas da competição;
3- O torneio será realizado, ao longo do ano letivo. As finais serão jogadas na última
semana do 2.º ou do 3.º períodos. Os alunos terão que consultar os calendários
competitivos, que serão afixados no polivalente da Escola Básica D. Pedro I e/ou
na página Web do Agrupamento;
4- Nenhum jogador poderá usar qualquer objeto perigoso que possa colocar em perigo
a própria integridade física ou dos outros jogadores, de acordo com o Regulamento de
Educação Física;
5- O equipamento terá que estar de acordo com o Regulamento de Educação Física;
6- No caso de não se realizar um jogo devido às adversas condições atmosféricas ou
outra situação imprevista, não imputável às equipas em confronto, este será
remarcado posteriormente. As equipas devem consultar as atualizações dos
calendários competitivos;
7- As equipas dirigem-se para o local do jogo e realizam, obrigatoriamente, um
aquecimento individual. O jogo terá início à hora marcada. No caso de uma equipa se
atrasar ou faltar, ser-lhe-á averbada FALTA DE COMPARÊNCIA (0 pontos);
9- As bolas utilizadas serão facultadas pela escola;
10 – Para haver torneio de uma modalidade, o limite mínino de equipas participantes,
será de 3 para o género masculino e 3 equipas para o feminino. No caso de não haver
equipas suficientes para uma determinada modalidade ou para a realização de uma
série num determinado dia da semana, esse torneio ou série não se realizará.
11- Nas equipas masculinas: caso a turma não tenha feito inscrição de uma equipa
feminina, as meninas poderão jogar na equipa masculina (no máximo 2), mas terão
constar na inscrição inicial, com autorização dos Encarregados de Educação.
12 - Cada equipa poderá ser constituída por todos os alunos da turma do mesmo

	
  

género, mas com um mínimo de 6 no Futsal, Andebol e Basquetebol; 8 no Futebol
7 e 5 no Voleibol (4x4). No entanto, em cada jogo só poderão estar no banco,
máximo, 10 jogadores no Andebol e no Futsal; 8 no Voleibol e Basquetebol e 11
Futebol de 7. Em cada jogo poderão mudar os jogadores, sendo esta gestão
responsabilidade do(a) capitão (ã) de equipa;
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13- No início de cada jogo terão que estar presentes, no mínimo, 5 jogadores no
Futsal (5.º ano) e no Andebol (6.º ano); 4 jogadores no Basquetebol (7.º ano) e no
Voleibol (8.º ano) e 7 no Futebol de 7 (9.º ano);
14- Cada equipa terá que inscrever um árbitro e um oficial de mesa, que terá que
comparecer nos jogos. Estes poderão ser alunos de outras turmas, caso não tenham
aulas nos dias/horas das competições;
15- Os alunos participantes não podem chegar atrasados às atividades letivas que
tenham após os jogos; não podem ser responsáveis por discussões, barulhos ou
atitudes que alterem o bom funcionamento da rotina escolar. No caso de não
cumprirem, serão retirados da competição;
16- No caso de uma equipa revelar indisciplina durante a competição, o professor
terminará esse jogo, atribuirá uma derrota a essa equipa e ser-lhe-á averbada uma
Falta de Comparência (0 pontos), podendo ser retirada da competição (situação
decidida pela organização do torneio);
17- O resultado terminará com vitória (3 pontos), empate (2 pontos), derrota (1 ponto)
ou Falta de Comparência (0 pontos). No Basquetebol e no Voleibol não haverá
empates (ver regulamento específico da modalidade – formas de desempate);
18 - Cada modalidade terá um regulamento técnico-pedagógico adaptado, que deverá
ser consultado no polivalente e/ou na página Web do Agrupamento, antes do início
dos torneios;
19 – Serão atribuídas medalhas aos classificados em 1.º lugar, em cada modalidade;
20- Modalidades/ Anos de escolaridade/ Dias dos torneios
Os jogos serão marcados ao longo do ano letivo. Nas modalidades em que os
jogos são realizados em dias de semana coincidentes, estes poderão ser
agendados de forma alternada.
A maioria das turmas, de acordo com os horários iniciais, terão disponibilidade para
participarem nestes torneios. No entanto, há uma minoria que não poderá participar,
por não terem horários compatíveis.

	
  

	
  

Modalidade / local

Ano de escolaridade

Futsal (5x5) – campo norte

5.º ano

Andebol (5x5) – campo
norte

6.º ano

Basquetebol (4x4) - campo
sul
Voleibol (4x4) – campo de
voleibol

7.º ano

	
  
Dia da semana (entre 14.15 h
e as 15.55 h) – com horário
livre
4.ª feira
(5.ºC,D,E,F,G, J, K,L; M)
(5.ºF – apenas das 14.15 h às
15h e 5.º M (15.10h às 15.55h)
5.ª feira
(5.ºA;B,H;I;N) – 5.º H (apenas
das 15.10 h às 15.55h)
5.ª feira
6.ºC,D,E,F,G,H,I,K,M
(6.ºF, 6.ºH, 6.ºK e 6.º M –
apenas das 15.10h às 15.55 h)
6.ª feira
6.ºA,B,J,L
6.ª feira

8.º ano

4.ª feira

Futebol de 7 – campo sul

9.º ano

6.ª feira

21 – As inscrições/ autorizações serão entregues ao Assistente Operacional que
estiver de apoio aos balneários ou ao professor de Educação Física, até à data
definida no Cartaz da Atividade.
22- Os casos omissos neste Regulamento serão analisados e decididos pela
organização.
A continuidade destes torneios depende da Vossa participação com “Fair-Play”.
Vamos dignificar o Desporto e a nossa ESCOLA!
	
  

	
  

