
Normas Específicas por Modalidade 

Anexo D 

(Andebol) 
 

1. Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e Normas 
da Federação de Andebol de Portugal. 

 

2. Sempre que se aplique, a pontuação atribuída a cada equipa por jogo, segundo o 
resultado obtido, é a seguinte: 

a) Vitória: 3 pontos; 

b) Empate: 2 pontos; 

c) Derrota: 1 ponto; 

d) Falta de Comparência: 0 pontos. 

 

3. O tempo de jogo é de 2 partes de 15 minutos corridos, cada. 

 

4. O tempo de jogo da final é de 2 partes de 20 minutos corridos, cada. 

 

5. Cada equipa tem direito a um tempo de paragem, de 30 segundos, em cada parte. 

 

6. A primeira fase da prova será composta por dois grupos, um grupo de sete equipas e 
outro grupo de seis equipas, em sistema de todos contra todos a uma volta. 

 

7. A determinação das equipas melhor classificadas no mesmo grupo, em caso de empate, 
é efetuada pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

a) A equipa que tiver menor número faltas de comparência; 

b) O resultado do(s) jogo(s) entre todas as equipas empatadas, isto é, far-se-á uma 

segunda classificação tendo em conta somente os resultados dos jogos realizados 

entre as equipas empatadas; 

c) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos 

sofridos pelas equipas empatadas nos jogos realizados entre si; 

d) O maior número de golos marcados pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

entre si; 
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e) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos 

sofridos pelas equipas empatadas nos jogos realizados em toda a fase; 

f) Menor pontuação disciplinar obtida pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

em toda a fase; 

g) O maior número de golos marcados pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

em toda a fase; 

h) Sorteio. 

 

8. São apurados para a segunda fase – playoff – os quatro primeiros classificados de cada 
grupo da primeira fase. 

 

9. O alinhamento dos jogos do playoff é o seguinte: 

a) Oitavos de Final: 

Jogo 1: 1º Classificado Grupo A vs 4º Classificado Grupo B 

Jogo 2: 2º Classificado Grupo A vs 3º Classificado Grupo B 

Jogo 3: 3º Classificado Grupo A vs 2º Classificado Grupo B 

Jogo 4: 4º Classificado Grupo A vs 1º Classificado Grupo B 

b) Meias-finais: 

Jogo 5: Vencedor Jogo 1 vs Vencedor Jogo 3 

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 vs Vencedor Jogo 4 

c) Terceiro Lugar: 

Jogo 7: Vencido Jogo 5 vs Vencido Jogo 6 

d) Final: 

Jogo 8: Vencedor Jogo 5 vs Vencedor Jogo 6 

 

10. No playoff, se um jogo terminar com uma igualdade no marcador, a determinação da 
equipa vencedora será efetuada pela aplicação sucessiva dos seguintes métodos: 

a) Prolongamento do jogo por um período de 5 minutos; 

b) Marcação de uma série de 5 remates da marca dos 7 metros; 

c) Marcação de novas séries de remates da marca dos 7 metros, até que uma 
determinada equipa tenha vantagem sobre a outra e já tenham atingindo o mesmo 
número de remates da marca dos 7 metros. 
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Anexo E 

(Atletismo) 
 

1. Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e Normas 
da Federação Portuguesa de Atletismo. 

 

2. Esta competição é composta pelas seguintes provas: 

a) Lançamento do peso feminino e masculino; 

b) Salto em comprimento feminino e masculino; 

c) Corrida de 100 metros feminino e masculino; 

d) Corrida de 1000 metros feminino e masculino; 

e) Corrida de 3000 metros feminino e masculino; 

f) Estafeta 4x200 metros feminino e masculino. 

 

3. As provas definidas na alínea a), b), c) e d) do ponto anterior serão realizadas à melhor 
de quatro tentativas. 

 

4. As provas definidas na alínea e) e f) do ponto 2 poderão ser sujeitas a apuramento por 
eliminatórias, se o número de atletas assim o justificar.  

 

5. Cada atleta só poderá realizar, no máximo, duas provas. 

 

6. A competição apenas se realizará se existir, um mínimo, de 14 atletas inscritos numa 
das provas referidas no Ponto 2. 
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Anexo F 

(Badminton) 
 

1. Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e Normas 
da Federação Portuguesa de Badminton. 

 

2. A prova de badminton será organizada, no máximo, em 8 grupos de 6 alunos. 

 

3. No caso de não se completar o limite máximo de inscrições, poderão diminuir-se o 
número de atletas por grupo e/ou o número de grupos. 

 

4. Os atletas de cada grupo jogarão entre si. 

 

5. O número de atletas, de cada grupo, a apurar para a segunda fase está dependente do 
número total de atletas participantes. 

 

6. Cada jogo, da primeira fase, disputa-se até aos 21 pontos e à melhor de um set. 

 

7. A determinação dos atletas melhor classificados no mesmo grupo, em caso de empate, 
é efetuada pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

a) O atleta que tiver menor número faltas de comparência; 

b) Diferença entre o número de jogos ganhos e perdidos entre os atletas empatados; 

c) Diferença entre o número de sets ganhos e perdidos entre os atletas empatados; 

d) Diferença entre o número de jogos ganhos e perdidos em toda a fase; 

e) Diferença entre o número de sets ganhos e perdidos em toda a fase; 

f) Sorteio. 

 

8. A segunda fase será jogada em sistema de eliminação direta. 

 

9. Cada jogo, da segunda fase, disputa-se até aos 21 pontos e à melhor de três sets. 

 

10. O atleta campeão desta modalidade será o atleta que no somatório de todas as provas 
da modalidade somar menos pontos. 
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11. Para efeito do ponto anterior, será atribuído 1 ponto ao 1º classificado, 2 pontos ao 2º 
classificado e assim sucessivamente. Em caso de empate, o critério a utilizar será a melhor 
classificação obtida. 
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Anexo G 

(Basquetebol 3x3) 
 

1. Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e Normas 
da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA). 

 

2. Sempre que se aplique, a pontuação atribuída a cada equipa por jogo, segundo o 
resultado obtido, é a seguinte: 

a) Vitória: 2 pontos; 

b) Derrota: 1 ponto; 

c) Falta de Comparência: 0 pontos. 

 

3. O tempo de jogo é de 1 período de 10 minutos cronometrados. Sendo, o tempo de 
ataque de 12 segundos.  

 

4. Sempre que uma das equipas chegue aos 21 pontos, o jogo terminará, 
independentemente do tempo decorrido. 

 

5. Cada equipa tem direito a um tempo de paragem, de 30 segundos. 

 

6. Caso haja um empate no final do tempo regulamentar, disputar-se-á um prolongamento 
até que uma das equipas marque 2 pontos. 

 

7. Na vertente feminina, a primeira fase da prova será composta por um grupo, de doze 
equipas, em sistema de todos contra todos a uma volta. 

 

8. Na vertente masculina, a primeira fase da prova será composta por duas divisões, a 
primeira divisão composta por doze equipas e a segunda divisão composta por onze 
equipas, em sistema de todos contra todos a uma volta. 

 

9. A determinação das equipas melhor classificadas no mesmo grupo, em caso de empate, 
é efetuada pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

a) A equipa que tiver menor número faltas de comparência; 
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b) O resultado do(s) jogo(s) entre todas as equipas empatadas, isto é, far-se-á uma 

segunda classificação tendo em conta somente os resultados dos jogos realizados 

entre as equipas empatadas; 

c) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos 

sofridos pelas equipas empatadas nos jogos realizados entre si; 

d) O maior número de golos marcados pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

entre si; 

e) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos 

sofridos pelas equipas empatadas nos jogos realizados em toda a fase; 

f) Menor pontuação disciplinar obtida pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

em toda a fase; 

g) O maior número de golos marcados pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

em toda a fase; 

h) Sorteio. 

 

10. Na vertente feminina, são apurados para a segunda fase – playoff – os oito primeiros 
classificados de cada grupo da primeira fase. 

 

11. Na vertente masculina, são apurados para a segunda fase – playoff – os seis primeiros 
classificados da primeira divisão e os dois primeiros classificados da segunda divisão. 

 

12. Na vertente feminina, o alinhamento dos jogos do playoff é o seguinte: 

a) Oitavos de Final: 

Jogo 1: 1º Classificado vs 8º Classificado 

Jogo 2: 2º Classificado vs 7º Classificado 

Jogo 3: 3º Classificado vs 6º Classificado 

Jogo 4: 4º Classificado vs 5º Classificado 

b) Meias-finais: 

Jogo 5: Vencedor Jogo 1 vs Vencedor Jogo 4 

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 vs Vencedor Jogo 3 

c) Terceiro Lugar: 

Jogo 7: Vencido Jogo 5 vs Vencido Jogo 6 

d) Final: 

Jogo 8: Vencedor Jogo 5 vs Vencedor Jogo 6 
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13. Na vertente masculina, o alinhamento dos jogos do playoff é o seguinte: 

a) Oitavos de Final: 

Jogo 1: 1º Classificado 1ª Divisão vs 2º Classificado 2ª Divisão 

Jogo 2: 2º Classificado 1ª Divisão vs 1º Classificado 2ª Divisão 

Jogo 3: 3º Classificado 1ª Divisão vs 6º Classificado 1ª Divisão 

Jogo 4: 4º Classificado 1ª Divisão vs 5º Classificado 1ª Divisão 

b) Meias-finais: 

Jogo 5: Vencedor Jogo 1 vs Vencedor Jogo 4 

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 vs Vencedor Jogo 3 

c) Terceiro Lugar: 

Jogo 7: Vencido Jogo 5 vs Vencido Jogo 6 

d) Final: 

Jogo 8: Vencedor Jogo 5 vs Vencedor Jogo 6 
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Anexo H 

(Futsal) 
 

1. Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e Normas 
da Federação Portuguesa de Futebol. 

 

2. Sempre que se aplique, a pontuação atribuída a cada equipa por jogo, segundo o 
resultado obtido, é a seguinte: 

a) Vitória: 3 pontos; 

b) Empate: 1 ponto; 

c) Derrota: 0 pontos; 

d) Falta de Comparência: 0 pontos. 

 

3. O tempo de jogo é de 2 partes de 20 minutos corridos, cada. 

 

4. O tempo de jogo da final é de 2 partes de 20 minutos cronometrados (masculino) ou 15 
minutos cronometrados (feminino), cada. 

 

5. Cada equipa tem direito a um tempo de paragem, de 1 minuto, em cada parte. 

 

6. Na vertente feminina, a primeira fase da prova será composta por dois grupos, de sete 
equipas, em sistema de todos contra todos a uma volta. 

 

7. Na vertente masculina, a primeira fase da prova será composta por duas divisões, a 
primeira divisão composta por doze equipas e a segunda divisão composta por dois grupos 
de doze equipas, cada, em sistema de todos contra todos a uma volta. 

 

8. A determinação das equipas melhor classificadas no mesmo grupo, em caso de empate, 
é efetuada pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

a) A equipa que tiver menor número faltas de comparência; 

b) O resultado do(s) jogo(s) entre todas as equipas empatadas, isto é, far-se-á uma 

segunda classificação tendo em conta somente os resultados dos jogos realizados 

entre as equipas empatadas; 

c) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos 

sofridos pelas equipas empatadas nos jogos realizados entre si; 
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d) O maior número de golos marcados pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

entre si; 

e) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos 

sofridos pelas equipas empatadas nos jogos realizados em toda a fase; 

f) Menor pontuação disciplinar obtida pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

em toda a fase; 

g) O maior número de golos marcados pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

em toda a fase; 

h) Sorteio. 

 

9. Na vertente feminina, são apurados para a segunda fase – playoff – os Quatro primeiros 
classificados de cada grupo da primeira fase. 

 

10. Na vertente masculina, são apurados para a segunda fase – playoff – os seis primeiros 
classificados da primeira divisão e o primeiro classificado de cada grupo da segunda 
divisão. 

 

11. Na vertente feminina, o alinhamento dos jogos do playoff é o seguinte: 

a) Oitavos de Final: 

Jogo 1: 1º Classificado Grupo A vs 4º Classificado Grupo B 

Jogo 2: 2º Classificado Grupo A vs 3º Classificado Grupo B 

Jogo 3: 3º Classificado Grupo A vs 2º Classificado Grupo B 

Jogo 4: 4º Classificado Grupo A vs 1º Classificado Grupo B 

b) Meias-finais: 

Jogo 5: Vencedor Jogo 1 vs Vencedor Jogo 3 

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 vs Vencedor Jogo 4 

c) Terceiro Lugar: 

Jogo 7: Vencido Jogo 5 vs Vencido Jogo 6 

d) Final: 

Jogo 8: Vencedor Jogo 5 vs Vencedor Jogo 6 
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12. Na vertente masculina, o alinhamento dos jogos do playoff é o seguinte: 

a) Oitavos de Final: 

Jogo 1: 1º Classificado 1ª Divisão vs 1º Classificado 2ª Divisão Grupo A 

Jogo 2: 2º Classificado 1ª Divisão vs 1º Classificado 2ª Divisão Grupo B 

Jogo 3: 3º Classificado 1ª Divisão vs 6º Classificado 1ª Divisão 

Jogo 4: 4º Classificado 1ª Divisão vs 5º Classificado 1ª Divisão 

b) Meias-finais: 

Jogo 5: Vencedor Jogo 1 vs Vencedor Jogo 4 

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 vs Vencedor Jogo 3 

c) Terceiro Lugar: 

Jogo 7: Vencido Jogo 5 vs Vencido Jogo 6 

d) Final: 

Jogo 8: Vencedor Jogo 5 vs Vencedor Jogo 6 

 

13. No playoff, se um jogo terminar com uma igualdade no marcador, a determinação da 
equipa vencedora será efetuada pela aplicação sucessiva dos seguintes métodos: 

a) Prolongamento do jogo por um período de 5 minutos; 

b) Marcação de uma série de 3 remates da marca de grande penalidade; 

c) Marcação de novas séries de remates da marca de grande penalidade, até que uma 
determinada equipa tenha vantagem sobre a outra e já tenham atingindo o mesmo 
número de remates da marca de grande penalidade. 

 

14. As equipas do mesmo curso não se poderão defrontar durante toda a prova. 

 

15. Caso as várias equipas de um curso garantam lugar, na segunda fase – playoff -, apenas 
a equipa designada por “A” disputará essa fase. Sendo a equipa “B” do curso referido 
substituída pela equipa que garantiu a posição seguinte na classificação do seu grupo. 
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Anexo I 

(Natação) 
 

1. Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e Normas 
da Federação Portuguesa de Natação. 

 

2. Esta competição é composta pelas seguintes provas: 

a) 25m e 50m Livres Feminino e Masculino; 

b) 100m Estilos Feminino e Masculino; 

c) 25m e 50m Bruços Feminino e Masculino; 

 

3. As provas definidas no ponto anterior poderão ser sujeitas a apuramento por 
eliminatórias, se o número de atletas assim o justificar.  

 

4. Cada atleta só poderá realizar no máximo duas provas. 

 

5. A competição apenas se realizará se existir, um mínimo, de 16 atletas inscritos numa 
das provas referidas no Ponto 2. 
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Anexo J 

(Squash) 
 

1. Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e Normas 
da Federação Portuguesa de Squash. 

 

2. A prova de squash será organizada, no máximo, em 8 grupos de 6 alunos. 

 

3. No caso de não se completar o limite máximo de inscrições, poderão diminuir-se o 
número de atletas por grupo e/ou o número de grupos. 

 

4. Os atletas de cada grupo jogarão entre si. 

 

5. O número de atletas, de cada grupo, a apurar para a segunda fase está dependente do 
número total de atletas participantes. 

 

6. Cada jogo disputa-se até aos 11 pontos e à melhor de três sets.  

 

7. A determinação dos atletas melhor classificados no mesmo grupo, em caso de empate, 
é efetuada pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

a) O atleta que tiver menor número faltas de comparência; 

b) Diferença entre o número de jogos ganhos e perdidos entre os atletas empatados; 

c) Diferença entre o número de sets ganhos e perdidos entre os atletas empatados; 

d) Diferença entre o número de jogos ganhos e perdidos em toda a fase; 

e) Diferença entre o número de sets ganhos e perdidos em toda a fase; 

f) Sorteio. 

 

8. A segunda fase será jogada em sistema de eliminação direta. 

 

9. O atleta campeão desta modalidade será o atleta que no somatório de todas as provas 
da modalidade somar menos pontos. 

 

10. Para efeito do ponto anterior, será atribuído 1 ponto ao 1º classificado, 2 pontos ao 2º 
classificado e assim sucessivamente. Em caso de empate, o critério a utilizar será a melhor 
classificação obtida. 
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Anexo K 

(Ténis de Mesa) 
 

1. Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e Normas 
da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. 

 

2. A prova de ténis de mesa será organizada, no máximo, em 8 grupos de 6 alunos. 

 

3. No caso de não se completar o limite máximo de inscrições, poderão diminuir-se o 
número de atletas por grupo e/ou o número de grupos. 

 

4. Os atletas de cada grupo jogarão entre si. 

 

5. O número de atletas, de cada grupo, a apurar para a segunda fase está dependente do 
número total de atletas participantes. 

 

6. Cada jogo disputa-se até aos 11 pontos e à melhor de três sets.  

 

7. A determinação dos atletas melhor classificados no mesmo grupo, em caso de empate, 
é efetuada pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

a) O atleta que tiver menor número faltas de comparência; 

b) Diferença entre o número de jogos ganhos e perdidos entre os atletas empatados; 

c) Diferença entre o número de sets ganhos e perdidos entre os atletas empatados; 

d) Diferença entre o número de jogos ganhos e perdidos em toda a fase; 

e) Diferença entre o número de sets ganhos e perdidos em toda a fase; 

f) Sorteio. 

 

8. A segunda fase será jogada em sistema de eliminação direta. 

 

9. O atleta campeão desta modalidade será o atleta que no somatório de todas as provas 
da modalidade somar menos pontos. 

 

10. Para efeito do ponto anterior, será atribuído 1 ponto ao 1º classificado, 2 pontos ao 2º 
classificado e assim sucessivamente. Em caso de empate, o critério a utilizar será a melhor 
classificação obtida. 
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Anexo L 

(Voleibol 4x4) 
 

1. Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e Normas 
da Federação Portuguesa de Voleibol. 

  

2. Sempre que se aplique, a pontuação atribuída a cada equipa por jogo, segundo o 
resultado obtido, é a seguinte: 

a) Vitória: 2 pontos; 

b) Derrota: 1 ponto; 

c) Falta de Comparência: 0 pontos. 

 

3. Cada jogo disputa-se até aos 25 pontos e à melhor de três sets. 

 

4. O terceiro set, caso necessário, será disputado até aos 15 pontos. 

 

5. Não há a aplicação da regra de dois pontos de diferença, para o finalizar de um set. 

 

6. Cada equipa tem direito a um tempo de paragem, de 30 segundos, em cada set. 

 

7. O jogador substituído só poderá reentrar em campo para ocupar o lugar do jogador que 
o substituiu (regra oficial das substituições), não havendo limite de substituições.  

 

8. Na vertente feminina, a primeira fase da prova será composta por duas divisões, a 
primeira divisão composta por doze equipas e a segunda divisão composta por dois grupos 
de sete equipas, em sistema de todos contra todos a uma volta. 

 

9. Na vertente masculina, a primeira fase da prova será composta por duas divisões, a 
primeira divisão composta por dez equipas e a segunda divisão composta por dez equipas, 
em sistema de todos contra todos a uma volta. 

 

10. A determinação das equipas melhor classificadas no mesmo grupo, em caso de 
empate, é efetuada pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

i) A equipa que tiver menor número faltas de comparência; 
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j) O resultado do(s) jogo(s) entre todas as equipas empatadas, isto é, far-se-á uma 

segunda classificação tendo em conta somente os resultados dos jogos realizados 

entre as equipas empatadas; 

k) A maior diferença entre o número de pontos marcados e o número de pontos 

sofridos pelas equipas empatadas nos jogos realizados entre si; 

l) O maior número de pontos marcados pelas equipas empatadas nos jogos 

realizados entre si; 

m) A maior diferença entre o número de pontos marcados e o número de pontos 

sofridos pelas equipas empatadas nos jogos realizados em toda a fase; 

n) Menor pontuação disciplinar obtida pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

em toda a fase; 

o) O maior número de pontos marcados pelas equipas empatadas nos jogos 

realizados em toda a fase; 

p) Sorteio. 

 

11. Na vertente feminina, são apurados para a segunda fase – playoff – os seis primeiros 
classificados da primeira divisão e o primeiro classificado de cada grupo da segunda 
divisão. 

 

12. Na vertente masculina, são apurados para a segunda fase – playoff – os seis primeiros 
classificados da primeira divisão e os dois primeiros classificados da segunda divisão. 

 

13. Na vertente feminina, o alinhamento dos jogos do playoff é o seguinte: 

a) Oitavos de Final: 

Jogo 1: 1º Classificado 1ª Divisão vs 1º Classificado 2ª Divisão Grupo A 

Jogo 2: 2º Classificado 1ª Divisão vs 1º Classificado 2ª Divisão Grupo B 

Jogo 3: 3º Classificado 1ª Divisão vs 6º Classificado 1ª Divisão 

Jogo 4: 4º Classificado 1ª Divisão vs 5º Classificado 1ª Divisão 

b) Meias-finais: 

Jogo 5: Vencedor Jogo 1 vs Vencedor Jogo 4 

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 vs Vencedor Jogo 3 

c) Terceiro Lugar: 

Jogo 7: Vencido Jogo 5 vs Vencido Jogo 6 

d) Final: 

Jogo 8: Vencedor Jogo 5 vs Vencedor Jogo 6 
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14. Na vertente masculina, o alinhamento dos jogos do playoff é o seguinte: 

a) Oitavos de Final: 

Jogo 1: 1º Classificado 1ª Divisão vs 2º Classificado 2ª Divisão 

Jogo 2: 2º Classificado 1ª Divisão vs 1º Classificado 2ª Divisão 

Jogo 3: 3º Classificado 1ª Divisão vs 6º Classificado 1ª Divisão 

Jogo 4: 4º Classificado 1ª Divisão vs 5º Classificado 1ª Divisão 

b) Meias-finais: 

Jogo 5: Vencedor Jogo 1 vs Vencedor Jogo 4 

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 vs Vencedor Jogo 3 

c) Terceiro Lugar: 

Jogo 7: Vencido Jogo 5 vs Vencido Jogo 6 

d) Final: 

Jogo 8: Vencedor Jogo 5 vs Vencedor Jogo 6 

 

15. As equipas do mesmo curso não se poderão defrontar durante toda a prova. 

 

16. Caso as várias equipas de um curso garantam lugar, na segunda fase – playoff -, apenas 
a equipa designada por “A” disputará essa fase. Sendo a equipa “B” do curso referido 
substituída pela equipa que garantiu a posição seguinte na classificação do seu grupo. 
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Anexo M 

(Xadrez) 
 

1. Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e Normas 
da Federação Portuguesa de Xadrez. 

 

2. A prova de xadrez é organizado pelo Núcleo de Xadrez da AAUAv, ficando a direção da 
prova a cargo do Coordenador do Núcleo e a arbitragem a cargo do Responsável 
Financeiro. 

 

3. A prova de xadrez será organizada, em sistema Suíço, com o emparceiramento efetuado 
pelo programa Swissmanager. 

 

4. A prova será composta por, no mínimo, 8 participantes. 

 

5. Decorrerão duas provas: uma (a primeira) em ritmo rápidas e outra (a segunda) em ritmo 
semirrápidas.  

 

6.Número de rondas: 9 rondas em rápidas e 6 rondas em semirrápidas. 

 

7. Ritmo de jogo: 

a) Rápidas: 3 minutos + 2 segundos de incremento a cada lance; 

b) Semirrápidas: 10 minutos + 5 segundos de incremento a cada lance. 

 

8. A pontuação de cado jogo deverá seguir a seguinte disposição: 

a) Vitória: 1 ponto; 

b) Empate: 0.5 pontos; 

c) Derrota: 0 pontos; 

d) Falta Comparência: 0 pontos. 

 

9. A determinação dos atletas melhor classificados, em caso de empate, é efetuada pela 
aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

a) Confronto direto – resultado entre os jogadores; 

b) Sistema Koya; 

c) Sistema SonnenBorn-Berger; 
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d) Maior número de jogos ganhos; 

e) Sorteio. 

 

10. O atleta campeão da modalidade será o atleta que no somatório de todas as provas da 
modalidade somar menos pontos. 

 

11. Para efeito do ponto anterior, será atribuído 1 ponto ao 1º classificado, 2 pontos ao 2º 
classificado e assim sucessivamente. Em caso de empate, os critérios a utilizar será a 
melhor classificação obtida. 
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Anexo N 

(Futebol 7) 
 

1. Os aspetos técnicos não previstos neste anexo regem-se pelos Regulamentos e Normas 
da Federação Portuguesa de Futebol. 

 

2. Sempre que se aplique, a pontuação atribuída a cada equipa por jogo, segundo o 
resultado obtido, é a seguinte: 

e) Vitória: 3 pontos; 

f) Empate: 1 ponto; 

g) Derrota: 0 pontos; 

h) Falta de Comparência: 0 pontos. 

 

3. O tempo de jogo é de 2 partes de 20 minutos corridos, cada. 

 

4. Cada equipa tem direito a um tempo de paragem, de 1 minuto, em cada parte. 

 

5. Na vertente masculina, a primeira fase da prova será composta por três Grupos de três 
equipas cada, em sistema de todos contra todos a uma volta. 

 

6. A determinação das equipas melhor classificadas no mesmo grupo, em caso de empate, 
é efetuada pela aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

a) A equipa que tiver menor número faltas de comparência; 

b) O resultado do(s) jogo(s) entre todas as equipas empatadas, isto é, far-se-á uma 

segunda classificação tendo em conta somente os resultados dos jogos realizados 

entre as equipas empatadas; 

c) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos 

sofridos pelas equipas empatadas nos jogos realizados entre si; 

d) O maior número de golos marcados pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

entre si; 

e) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos 

sofridos pelas equipas empatadas nos jogos realizados em toda a fase; 

f) Menor pontuação disciplinar obtida pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

em toda a fase; 

g) O maior número de golos marcados pelas equipas empatadas nos jogos realizados 

em toda a fase; 
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h) Sorteio. 

 

7. Apuram para a segunda fase – playoff – os primeiros classificados de cada Grupo e o 
melhor segundo classificado de todos os grupos. Os restantes segundos classificados e o 
melhor terceiro classificado realizam uma pool para apurar o 5º, 6º e 7º lugar. Os 
restantes terceiros classificados realizam um jogo para apura o 8º e 9º lugar. 

 

8. A determinação das equipas melhor classificadas entre grupos, é efetuada pela 
aplicação sucessiva dos seguintes critérios: 

a) A equipa que tiver menor número faltas de comparência; 

b) Menor pontuação disciplinar obtida pela equipa nos jogos realizados em toda a 

fase regular; 

c) A maior diferença entre o número de golos marcados e o número de golos 

sofridos pela equipa nos jogos realizados em toda a fase regular; 

d) O maior número de golos marcados pela equipa nos jogos realizados em toda a 

fase regular; 

e) Sorteio. 

 

9. No playoff, se um jogo terminar com uma igualdade no marcador, a determinação da 
equipa vencedora será efetuada pela aplicação sucessiva dos seguintes métodos: 

a) Prolongamento do jogo por um período de 5 minutos; 

b) Marcação de uma série de 5 remates da marca de grande penalidade; 

c) Marcação de novas séries de remates da marca de grande penalidade, até que uma 
determinada equipa tenha vantagem sobre a outra e já tenham atingindo o mesmo 
número de remates da marca de grande penalidade. 

 

 

 

 

 


