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Artigo 1º  

(Organização)  

O torneio de matraquilhos será realizado pela comissão executiva da semana 

do enterro, no dia 17 de Abril de 2018, entre as 16h e as 20h. Será realizado no Bar 

do Estudante.  

 

 

Artigo 2º 
(Objetivos) 

Este torneio tem como objetivo promover o convívio entre os estudantes, 

antes do início da semana de enterro, tornando-a mais dinâmica.  

 

 

Artigo 3º 

(Inscrições) 

Aberto a todos os alunos da Universidade de Aveiro. 

No torneio, no máximo, dois participantes poderão ser inscritos numa equipa. 

Preço da inscrição: 2 (dois) euros por elemento. 

Limite de equipa: 16. 

Data limite de inscrição: 16 de Abril (inclusive) às 18h. 

A inscrição é feita no seguinte link: https://goo.gl/CzUA69 

 

 

Artigo 4º 

(Escalões etários) 

Os participantes terão de ser estudantes universitários. 

 

 

Artigo 5º 

(Regras Básicas) 

Os jogos começarão impreterivelmente à hora marcada, qualquer que seja o 

número de jogadores presentes. 

O primeiro jogo será sorteado pela organização. 

O torneio será disputado por eliminatórias de singles. 

Cada jogador ou equipa terá que vencer um jogo de forma a avançar para a 

próxima eliminatória. 

Entre os jogos, haverá uma pausa de 2 minutos. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FCzUA69&h=ATPa6HP9RINWP31XL5u_1P6idHLp7ece0-03mHpwAwaso51nNvHODYCzgoBDHf_dkuU149n9DIMWWHdOT3R93Jz-KmFbGHsAB9II7DMrzjAR03Y1nO9V&s=1
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A bola será introduzida em jogo no meio campo pelo responsável da 

atividade em questão. 

Se a bola sair do recinto de jogo, tocar no corpo de qualquer jogador ou 

parar dento do mesmo (gelar), o jogo deve ser interrompido de imediato e 

reintroduzida a bola no meio campo pelo responsável da atividade. 

Apenas é permitido fazer “roleta” com o guarda-redes, sendo que se for feita 

“roleta” com qualquer outro jogador, o jogo deve ser interrompido e a bola 

reintroduzida no meio-campo. 

Se a bola bater dentro da baliza e saltar novamente para o recinto de jogo 

não é considerado golo, devendo o jogo prosseguir. 

 

 

Artigo 6º 

(Arbitragem) 

Os jogos serão arbitrados pela organização. 

 

 

Artigo 7º 

(Prémios) 

Aos primeiros classificados será oferecido um bilhete geral do Enterro 18 (por 

cada elemento). Aos estudantes que conseguirem o segundo lugar, serão oferecidos 

bilhetes diários para o Enterro 18 (por cada elemento). 

 

 

Artigo 8º 
(Sorteio) 

Equipas  1ª Fase 2ª Fase  3ª Fase 

(Semifinal)   

4ª Fase (final) 

Equipa A Jogo 1 (A vs 

B) 

Jogo 9 

(vencedor jogo 

1 vs vencedor 

jogo 2)  

Jogo 13 

(vencedor jogo 9 

vs vencedor jogo 

10) 

Jogo 15 (vencedor 

jogo 13 vs vencedor 

jogo 14) 

Equipa B 

Equipa C Jogo 2 (C vs 

D) Equipa D 

Equipa E Jogo 3 (E vs F) Jogo 10 

(vencedor jogo 

3 vs vencedor 

jogo 4) 

Equipa F 

Equipa G Jogo 4 (G vs 

H) Equipa H 

Equipa I Jogo 5 (I vs J) Jogo 11 

(vencedor jogo 

Jogo 14 

(vencedor jogo 11 Equipa J 

Equipa K 
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Artigo 9º 

(Casos Omissos)  

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização, 

sendo que qualquer decisão da mesma será a final.  

 

 

 

Equipa L Jogo 6 (K vs 

L) 

5 vs vencedor 

jogo 6) 

vs vencedor jogo 

12) 

Equipa M Jogo 7 (M vs 

N) 

Jogo 12 

(vencedor jogo 

7 vs vencedor 

jogo 8) 

Equipa N 

Equipa O Jogo 8 (O vs 

P) Equipa P 


