
 

Regulamentos Oficiais 2023 

Regras 

O Challenge Football Cup vai ser disputado em conformidade com as regras FIFA. Em questões de 
interpretações das regras da FIFA, aplica-se o texto em inglês. 

Regras da Competição 

O clube tem de ser membro de uma associação de futebol nacional que esteja afiliado à FIFA. Em países 
onde o futebol é operado pelas escolas também permitimos a participação de equipas afiliadas à 
associação de escolas de futebol. 

As equipas estão divididas em grupos de quatro, cinco ou seis equipas, onde todas as equipas jogam em 
sistema de campeonato a uma volta. A classificação das equipas será determinada de acordo com os 
seus pontos. Três pontos são atribuídos a uma vitória, um ponto ao empate e zero pontos a uma 
derrota. 

• Se duas ou mais equipas terminarem com o mesmo número de pontos, a classificação será decidida da 
seguinte forma: 

• Resultados entre equipas (jogos entre ambas) com o mesmo número de pontos. 

• Maior número de golos marcados. 

• Diferença de golos. 

• Maior número de golos marcados no jogo entre ambas as equipas. 

• Diferença de golos no jogo entre ambas as equipas. 

• Melhor equipa baseado no fair-play (considera-se a equipa com menos cartões vermelhos, e caso o 
número de cartões vermelhos for igual, com menos cartões amarelos). 

• Marcação de pontapés da marca de grande penalidade de acordo com as regras da FIFA. 

Play-Off 

Em todas as categorias as duas (2) melhores equipas em cada grupo avançam para o Play-Off A. As 
restantes equipas do grupo avançam para Play-Off B. 

O ponto anterior pode ser adaptado antes da competição e de acordo com o número final de equipas 
por grupo e categoria. 

Todos os jogos do Play-Off serão decididos pelo sistema de Taça, ou seja, por eliminação direta. 

Um empate nos jogos de Play-Off será decidido pela marcação de pontapés da marca de grande 
penalidade de acordo com as regras da FIFA. 

No caso de uma equipa ser desqualificada ou desistir durante o Play-Off, a melhor equipa qualificada do 
mesmo grupo tomará o seu lugar. 



No caso de um resultado de Play-Off ter de ser decidido por pontapés da marca de grande penalidade. 
Qualquer jogador da ficha de jogo pode ser selecionado para marcar a grande penalidade. 

Categorias 

Masculino: 

• B08 – Nascidos em 2015 (futebol 7) 

• B09 – Nascidos em 2014 (futebol 7) 

• B10 – Nascidos em 2013 (futebol 7) 

• B11 – Nascidos em 2012 (futebol 7) 

• B12 – Nascidos em 2011 (futebol 7) 

• B13 – Nascidos em 2010 (futebol 11) 

• B14 – Nascidos em 2009 (futebol 11) 

• B15 – Nascidos em 2008 (futebol 11) 

• B16 – Nascidos em 2007 (futebol 11) 

• B17– Nascidos em 2006 (futebol 11) 

Feminino: 

• G15 – Nascidas em 2010/09/08 (futebol 9) 

• G18 – Nascidas em 2006/07 (futebol 11) 

 

Tempo de Jogo 

Categoria Fase de grupos e Play-Off B Play-Off A 

B08             2×15 min                2×20 min 

 

B09, B10,  

B11, B12,        2×20 min                2×25 min 

 B13,B14 

 

B15, B16,  

          2×25 min                 2×30 min 

G15, G17  

 



Número de Jogadores e Substituições 

Masculino e femininas – Fut 11 – o número máximo é 21 jogadores, mínimo 16 jogadores, 11 jogadores 
no campo e 5 suplentes, com um máximo de 5 responsáveis por equipa. Masculino – Fut 7- o número 
máximo de jogadores é 15, mínimo 10 jogadores, 

7 jogadores no campo e 3 suplentes com um máximo 5 responsáveis por equipa. 

Um jogador substituído pode reentrar no jogo. Substituições podem ser feitas com o jogo a decorrer, 
exceto na posição de guarda redes. Neste caso específico, o jogo tem de ser parado e o árbitro avisado 
da substituição. Todas as substituições são feitas preferencialmente na área técnica da equipa ou no 
centro do campo junto à linha do meio campo, caso a área técnica não esteja representada. O jogador 
só pode entrar em campo quando o outro jogador sai por completo do campo. Substituições realizadas 
de forma incorreta são penalizadas com cartão amarelo. 

É permitido um jogador do mesmo clube jogar por várias equipas do mesmo, mas nunca na mesma 
categoria. Para o efeito, o jogador deve estar na ficha de inscrição das equipas onde vai participar. 

Controlo de Idade e Ficha de Jogo 

Todas as equipas têm de completar a ficha de inscrição online em “My Team Info”, até 15 dias antes do 
início do torneio. A lista deve ser impressa e fazer parte dos documentos a apresentar na acreditação. 

Todos os jogadores devem ser capazes de se identificar e certificar a idade. 

O controlo de idade dos jogadores é realizado através da ficha de inscrição. O responsável da equipa 
deve levar cópias do passaporte ou documento de identificação válido de todos os jogadores para a 
acreditação e jogos. Apenas o responsável é necessário durante o processo. Equipas com jogadores não-
elegíveis podem ser excluídas do torneio. 

A acreditação terá lugar na sede principal do torneio, sempre antes do primeiro jogo. Se o responsável 
não realizar a acreditação, as equipas não podem participar no primeiro jogo. 

O controlo de idade pode ser efetuado a qualquer momento. As equipas têm de andar sempre com a 
identificação válida dos jogadores. 

Exceções de participação 

Nas categorias de Futebol 11, são autorizados automaticamente dois (2) jogadores com, no máximo, um 
ano a mais do que a idade padrão. Para as categorias de Futebol 7, nenhuma autorização é 
automaticamente aceite. Autorizações especiais devem ser consideradas pela organização, sendo que, 
no máximo, poderá ser incluído um (1) jogador com idade superior quando houverem razões especiais. 
Jogadoras femininas podem jogar na classe masculina desde que os regulamentos sejam cumpridos. 

 

Informações do jogo 

Ficha de jogo 

É obrigatório levar a ficha de jogo (na página “My Team Info” pode fazer o download ou imprimir) em 
todos os jogos. Nesta deverão constar todos os jogadores. A ficha de jogo tem de ser mostrada ao fiscal 
de mesa antes de cada jogo. O número que o jogador tem na ficha de jogo deve ser o mesmo do 
número da camisola de jogo. Todos os jogadores da ficha de jogo são considerados como se tivessem 



participado no jogo. Todos os responsáveis/líderes da equipa devem constar na ficha de jogo, até a um 
máximo de cinco (5). Apenas estes responsáveis são permitidos na área técnica. Controlos aleatórios 
podem ser feitos a qualquer momento. 

Equipamento de jogo 

Todas as camisolas de jogo devem ser numeradas e os números corresponderem aos da ficha de jogo. 
No caso de o número da camisola do jogador na ficha do jogo não corresponder ao atual, o fiscal de 
mesa deverá ser informado. Os números devem estar na parte de trás das camisolas de jogo (costas). 
Dois jogadores não podem usar o mesmo número no mesmo jogo. Nenhum jogador pode mudar de 
número no mesmo jogo. Não é permitido jogar sem número na camisola. Caso seja necessário mudar de 
camisola de jogo, devido à semelhança entre as duas equipas, é a equipa que aparece em primeiro lugar 
(à esquerda) no calendário de jogos que troca o equipamento. É obrigatório o uso de caneleiras. 

 

 

Antes, durante e depois do jogo 

Todas as equipas devem estar prontas no campo 30 minutos antes do início do jogo com os documentos 
dos jogadores prontos para o controlo de idades. O responsável da equipa deve garantir que os 
jogadores estão devidamente assegurados. As equipas são responsáveis pela conduta dos seus 
apoiantes e simpatizantes. Má conduta ou comportamento inadequado pode resultar na perda do jogo 
(caso o árbitro decida terminar o jogo por falta de condições) ou exclusão da equipa do torneio. O 
responsável da equipa deve, imediatamente no final do jogo, assinar a ficha de jogo, confirmando o 
resultado, cartões e outros acontecimentos do jogo. A falha deste procedimento levará a uma 
notificação por parte do Júri do torneio. 

Bolas 

No futebol 7 jogam com bolas tamanho 4. Em futebol 11 jogam com bolas tamanho 5. 

A organização fornece bolas oficias exclusivamente para o jogo da competição. As equipas devem trazer 
as suas próprias bolas para o aquecimento. 

Regras Futebol 7 

Em futebol de 7 são utilizados um (1) guarda redes e seis (6) jogadores de campo. A regra do fora de 
jogo não é aplicada nas categorias B08, B09, B10 e B11, ao passo que, na categoria B12 esta aplica-se 
entre a linha de fundo e a linha de grande área de baliza. 

Não é permitido passar a bola ao guarda redes e ele/ela agarrar com as mãos. O pontapé de baliza é 
realizado sempre com a bola a partir do chão, colocada em qualquer ponto que delimita a pequena área 
da baliza. Os adversários devem estar fora da grande área até que a bola seja jogada. A bola está jogável 
quando, após o pontapé de baliza, esta sai da grande área. Se um jogador levar cartão vermelho, o 
mesmo pode ser substituído por outro jogador. 

Árbitros 

Todos os árbitros são membros de uma associação de futebol nos seus países. Todos os jogos de futebol 
11 têm árbitros assistentes. O coordenador de árbitros está disponível na sede do torneio. 

 



Júri do Torneio 

O Júri do Torneio é composto por um representante da organização e árbitros. Este está preparado para 
lidar com protestos, castigos e situações não previstas, sendo que, todas as situações serão analisadas, 
podendo as decisões não corresponderem às regras FIFA baseadas no fair-play. As decisões do Júri não 
têm recurso. Em caso de protesto terá de pagar 80 EUR. 

Castigos, Sanções e Protestos 

Todos os protestos devem ser apresentados na sede do torneio por escrito pelo responsável da equipa e 
entregues ao Júri. Em caso de protesto terá de pagar 80 EUR. 

Esta quantia pode ser devolvida se o protesto for aprovado. Decisões de arbitragem não são passíveis de 
protesto. 

Suspensões e castigos 

Qualquer jogador que receba cartão vermelho está automaticamente suspenso de participar no 
seguinte jogo. O júri pode decidir se a suspensão é para um ou mais jogos em caso de cartão vermelho 
direto. Os cartões amarelos não acumulam. A equipa é responsável por não colocar jogadores a jogar 
em jogos em que estão suspensos. A utilização de um jogador suspenso leva à derrota automática da 
equipa por 0-3 no respetivo jogo. 

Falta de Comparência 

Qualquer equipa que não se apresente a horas e no campo indicado pode perder o jogo por 0-3, por 
decisão do júri. Se a equipa não comparecer no jogo devido a atrasos causados pelo tráfego, ou outro 
motivo aceitável, o júri pode decidir atrasar o jogo até um máximo de 30 minutos, até as equipas 
chegarem, ou até mesmo remarcar o jogo para o mesmo dia, a outra hora. Se uma equipa não 
comparecer repetidamente nos jogos, esta poderá ser excluída do torneio. Em casos especiais, o júri 
pode decidir expulsar a equipa na primeira infração. Se o jogo for interrompido e não se puder jogar até 
ao final, o júri decide se o jogo deve recomeçar no momento da interrupção, se umas das equipas ganha 
3-0 ou se ambas perdem por 0-3. 

Campos de Jogo 

Todos os campos de jogo são de relva natural ou artificial. Em caso de más condições climatéricas, 
alguns jogos podem ser decididos por pontapés de grande penalidade ou moeda ao ar. 

Calendário e Programa de Jogos 

A organização tem o direito de alterar grupos, mudar horários e campos antes e durante a competição. 
Sempre que for feita alguma alteração, a equipa será informada. 

Normas de Conduta 

O responsável da equipa é também responsável por qualquer dano causado pelos seus jogadores. Caso 
exista alguma situação indesejada, a organização deve ser contactada. O silêncio deve ser respeitado 
nos locais de alojamento entre as 23h-7:30h. As horas de refeição devem ser respeitadas, podendo as 
equipas perder a refeição se chegarem fora do tempo. Em caso de atraso deverá informar a 
organização. É proibido viajar em qualquer transporte sem camisola. O não cumprimento destas regras 
pode levar a sanções e resultar na exclusão da equipa do seu local de alojamento e do torneio. 

 



Normas de conduta nas escolas 

Fumar, consumir álcool e realizar alguma atividade que possa iniciar um fogo (cozinhar, fazer café, 
manusear materiais combustíveis ou inflamáveis) é absolutamente proibido. 

Antes da partida, no final do torneio, a sala de aula utilizada deve ficar limpa. Os mesmos horários de 
silêncio devem ser cumpridos (23h-7:30h). 

Autorizações para participação no Challenge Cup 

Todas equipas estrangeiras deverão pedir às respetivas federações o envio de uma carta de autorização 
para Sales@challengecuptournaments.com, para participar no torneio. Em países onde o futebol é 
gerido pelas escolas de futebol, a organização também permite a participação de equipas afiliadas à sua 
associação ou escola, deverão enviar uma carta a autorizar a participação, também par 
Sales@challengecuptournaments.com. 

Cancelamento do Torneio 

No caso do torneio não ser realizado ou ser adiado devido a acontecimentos que fogem do controle dos 
organizadores do torneio (por força maior), ou devido a acontecimentos que não sejam atribuíveis à 
organização a intenção ou negligência grave, os organizadores do torneio não se responsabilizam por 
quaisquer danos, custos ou perdas, tais como os custos de transporte, custos de alojamento, custos 
para ordens adicionais, perdas financeiras, etc. 

Nestas circunstâncias, os organizadores do torneio reservam o direito de manter em sua posse todas as 
taxas de participação e de alojamento, ou outros pagamentos, e usá-los para um torneio futuro ou 
reembolsar o responsável da equipa após a dedução dos custos incorridos para a organização do torneio 
e que não puderam ser recuperados de terceiros. 

O Challenge Cup não é de nenhuma forma responsável por danos ou perdas económicas que possam 
surgir em caso de guerra, guerra civil, revoluções ou distúrbios civis, ou por causa de ações das 
autoridades, greves, bloqueios, desastres naturais, disputas com transporte, sequestros, acidentes no 
Exército e na Marinha, ordens de departamentos institucionais públicos em Portugal e países 
estrangeiros, epidemias, atribuíveis a causas de força maior com quarentena, regulamentos aduaneiros 
ou problemas das leis de imigração, incêndios, acidentes de trânsito, doenças, roubos, fraudes, 
violência, relações heterossexuais ou eventos semelhantes, antes, durante e depois do torneio. 

Esses problemas serão resolvidos sob a responsabilidade própria das equipas e não são de 
responsabilidade do Challenge Cup ou da organização local. 

Condições meteorológicas adversas e política de Covid: 

No caso de a liga ser cancelada ou alterada devido a situações climatéricas adversas ou outros 
imprevistos, um reembolso dos pagamentos (se houver) ou uma parte dos pagamentos (se houver) será 
determinada pelo comitê da competição após o apuramento de todas as taxas e despesas que já foram 
afetas à nossa organização. 

Se a competição for cancelada por causa do COVID-19, 60 dias antes do início da competição, 
cobraremos 10% de taxa (cancelamento de equipa) por equipa. 

Se a competição for cancelada por causa do COVID-19, 30 dias antes do início da competição, 
cobraremos 20% de taxa (cancelamento de equipa) por equipa. 



Se a competição for cancelada por causa do COVID-19 depois do seu início, não reembolsaremos 
nenhum dos pagamentos feitos anteriormente. 

Outros : 

Em caso de cancelamento, uma equipa que receba o Kit Free Challenge , deverá devolver na integra 
todos os Kits . Em Caso de não devolução estes serão cobrados á taxa em vigor no valor de 75€, dado 
que os mesmo terão impacto ao nível de impostos, prémios , custo de produção e de manuseamento do 
processo com as Entidades competentes. 

Seguros e responsabilidade 

Certifique-se de que todos os seus jogadores estão segurados fora do terreno de jogo. 

O torneio não tem qualquer seguro de grupo, protegendo os participantes em caso de doença, roubo ou 
dano à propriedade e não se responsabiliza de forma alguma por acidentes, danos ou perdas 
económicas que podem surgir no caso de guerra, acontecimentos bélicos, guerra civil, revolução ou 
distúrbios civis, ou por causa das acções das autoridades, greves, bloqueios ou eventos similares  

Organizador 

A Had an Idea, Lda. organiza o Challenge Cup Tournaments. 

 


