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INTRODUÇÃO 

 

Com a organização do “XXII Torneio de Futebol de Sete”, a Junta de Freguesia de 

Machico pretende proporcionar aos jovens e menos jovens, masculinos e femininos, um 

espaço privilegiado para a prática do desporto, a ocupação dos tempos livres de uma forma 

saudável, a possibilidade de acesso à prática desportiva organizada e uma sã convivência 

entre todos os participantes. 

Aos responsáveis pelas equipas, apela-se para que providenciem no sentido de nas 

equipas e nos jogos em que participem prevaleça uma salutar camaradagem e um espírito 

desportivo, pois doutra forma não faria sentido. 

Alertamos ainda, para a necessidade de os atletas passarem pelo médico de família 

ou o Delegado de Saúde para se certificarem que têm condições de saúde que lhe permitem 

a prática desportiva. 

Por fim, a organização apela a todos os intervenientes, diretos e indiretos, que façam 

deste torneio um espaço de permanente alegria, uma festa incessante e que todos desfrutem 

ao máximo. 

Que todos ganhem! 

ORGANIZAÇÃO 

1. A Organização do Torneio cabe à Junta de Freguesia de Machico através de uma 

equipa de trabalho constituída para o efeito. 

2. A cada equipa será fornecido, no dia do sorteio,  um dossiê com o Regulamento, 

Regras (Leis do Jogo) e impressos diversos. 

3. A Organização do Torneio exigirá a cada equipa, no ato de inscrição, o pagamento 

de €75,00 valor que terá como finalidade assumir parte dos custos relacionados 

com a organização e convívio final do torneio. As equipas deverão apresentar até 

ao início do Torneio o atestado médico desportivo de cada atleta bem como um 

seguro (com coberturas para tratamentos, morte ou invalidez) em que estarão 

englobados todos os jogadores da equipa participantes no “XXII Torneio de 

Futebol de Sete” – Verão 2018 da Junta de Freguesia de Machico, ficando a 

coberto os atos de tratamento em consequência de lesões sofridas no desenrolar deste 

evento. 

4. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Organização. 
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REGULAMENTO GERAL 

1. As inscrições são efetuadas junto da Organização – Junta de Freguesia de Machico. 

2. O prazo de inscrição decorre de 21 de Maio até 2 de Junho de 2018, no horário de 

funcionamento da Junta de Freguesia de Machico [9h:00min às 12h:30min e das 

14h:00min às 17h:30min]. 

3. As inscrições são limitadas até um número máximo de dezoito (18) equipas e por 

ordem de receção (dando preferência às equipas finalistas da edição anterior). 

4. Cada equipa pode inscrever e jogar com um máximo de três (3) atletas federados, 

podendo jogar em simultâneo. 

5. São considerados atletas federados os jogadores inscritos na Federação Portuguesa 

de Futebol/Associação de Futebol da Madeira na época desportiva 2017/2018 ou 

outra Federação Internacional. 

6. O Torneio destina-se a atletas de toda a comunidade com mínimo de dezasseis (16) 

anos nos masculinos, feitos antes de 31 de Maio de 2018 

7. Cada equipa pode inscrever entre, no mínimo, doze (12) jogadores e, no máximo, 

catorze (14) jogadores. 

8. No ato de inscrição, cada equipa deverá entregar os seguintes documentos: 

 Ficha de inscrição; 

 Fotocópia do BI e do NIF do responsável; 

 Fotocópias dos Bilhetes de Identidades de todos os jogadores; 

 Exame médico de todos os jogadores da equipa; 

 Seguro da equipa; 

 Contato do responsável.  

Em caso de jogadores menores de idade acrescentar: 

 Declaração de autorização dos respetivos pais (mãe/pai); 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade dos pais (mãe/pai). 

 

9. Aquando da inscrição, cada equipa efetua o pagamento do valor da caução de setenta e 

cinco (75 €), sem o qual não é considerada inscrita.  

10. Nas 2 últimas jornadas as equipas que se apresentem com menos de 7 jogadores ser lhes 

á atribuída derrota por 3-0 e não lhe será restituída a caução. 

11. No caso de eventuais desistências a Organização não restitui a quantia paga no ato de 

inscrição. 
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12. No dia 7 de junho de 2018, quinta-feira, pelas vinte (20) horas, nas instalações da 

Junta de Freguesia de Machico, será efetuado um sorteio para a distribuição das 

equipas nas séries respetivas. O modo e forma de realização do sorteio são da inteira 

responsabilidade da Organização. 

13. O Torneio decorrerá no Campo Municipal “Tristão Vaz”.  

RESUMO DA CALENDARIZAÇÃO 

MAIO 

S T Q Q S S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

 

 

JULHO 

S T Q Q S S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

 

 

JUNHO 

S T Q Q S S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 17 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

21 Maio de 2018 
Início das Inscrições 

26 Julho de 2018 
Final do torneio - previsão 

28 Julho de 2018 
Entrega de Troféus - previsão 

7 Junho de 2018 
Sorteio dos Grupos 

 

 

 de Junho de 2007 
Sorteio dos Grupos 12 Junho de 2018 

Início do Torneio - previsão 

p 
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 FICHA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPAS 

NOME DA EQUIPA  

NOME DO RESPONSÁVEL  

CONTACTO DO RESPONSÁVEL  

N.º NOME DO ATLETA D. N. FEDERADO 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    



Ponto IX – GRUPOS 

 

N.º GRUPO A 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

N.º GRUPO B 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

N.º GRUPO C 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
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Ponto X – CALENDÁRIOS DOS JOGOS/RESULTADOS 

 

 

 

Um bem-haja a todos os participante 


