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LEIRIA CUP 

REGULAMENTO DO TORNEIO LEIRIA CUP INTER-ESCOLAS CONCELHO DE LEIRIA 

 

A - TORNEIO 

 O evento desportivo consiste na realização de um Torneio entre várias 

Escolas/Agrupamentos do ensino público e privado do Município de Leiria, em cinco 

modalidades: 

 

 Futebol – Campo da Charneca (GRAP-Pousos); 

 Andebol – Pavilhão da Juventude Desportiva do Lis (São Romão); 

 Basquetebol – Pavilhão do Agrupamento de Escolas dos Marrazes; 

 Badminton – Pavilhão do Agrupamento de Escolas Correia e Mateus; 

 Atletismo - Estádio Magalhães Pessoa - Leiria. 

 

 Todos os alunos do 2º ciclo do ensino básico (5º e 6º ano de escolaridade), do ensino 

público e privado de Leiria, podem participar no Torneio LEIRIA CUP do Município de Leiria, 

independentemente da idade. 

 

As escolas que podem participar neste torneio são: 

 Escola E.B 2/3 dos Marrazes 

 Escola E.B 2/3 D. Dinis - Leiria 

 Escola E.B 2/3 José Saraiva - Leiria 

 Escola E.B 2/3 Correia Mateus - Leiria 

 Escola E.B 2/3 Rainha Santa Isabel - Carreira 

 Escola E.B 2/3 Correia Alexandre - Caranguejeira 

 Escola E.B 2/3 Santa Catarina da Serra 

 Escola E.B 2/3 das Colmeias 

 Escola Básica e Secundária Henrique Sommer - Maceira 

 Colégio Conciliar Maria Imaculada - Leiria 

 Colégio Nossa Senhora Fátima - Leiria 

 Colégio Senhor dos Milagres  

 Colégio Dr. Luís Pereira da Costa – Monte Redondo 

 

B - OBJETIVOS 

 Desenvolver o Espírito de Equipa e Cultivar o Fair Play; 

 Promover Hábitos de Prática Desportiva; 

 Viver e Partilhar as Emoções de um Evento Desportivo; 

 Estimular o Convívio entre toda a comunidade educativa concelhia. 
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C - INSCRIÇÕES 
 

 As inscrições são da exclusiva responsabilidade das escolas/agrupamentos; 

 Cada escola/agrupamento deve inscrever em documento próprio, apenas uma equipa 

por modalidade coletiva com 10 alunos (5 masculinos e 5 femininos), quatro alunos na 

modalidade badminton (2 masculinos + 2 femininos) e 12 alunos (6 masculinos e 6 

femininos) na modalidade de atletismo; 

 Haverá uma ficha por modalidade para inscrição dos alunos, que deverá ser 

preenchida com todos os elementos dos alunos e do professor responsável pela 

equipa; 

 Na inscrição as escolas/agrupamentos devem registar o nome, data de nascimento, 

ano, turma, número de aluno e professores responsáveis; 

 Todas as inscrições devem ser remetidas via email em documento próprio para o 

seguinte contato svicente@cm-leiria.pt; 

 As inscrições são gratuitas e terminam a 20 de março de 2020. 

 

D - SORTEIO 

 O Sorteio realizar-se-á no dia 26 de março, pelas 15h30 no Gabinete de Apoio ao 

Vereador do Desporto. 

 

E – ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO 
 

 Seguros: A organização assegurará a cobertura de todos os alunos no Leiria Cup 

através da apólice de seguro de acidentes pessoais. 

 Segurança: Apela-se a que nenhum participante deposite valores pessoais em locais 

que não sejam destinados para o efeito, uma vez que a organização não se poderá 

responsabilizar por eventuais danos ou furtos desses materiais. Aconselha-se a que 

equipa reúna os valores e os entregue ao seu treinador, que se encarregará de os 

guardar durante o dia. 

 Acreditação: Todos os elementos da Organização estarão identificados com uma 

acreditação. O responsável de cada equipa receberá uma credencial que deverá usar 

no decorrer de todo o Torneio. A acreditação será entregue no horário definido para a 

receção das equipas. 

 Equipas de 1ª intervenção: Os bombeiros estão de prevenção para qualquer 

eventualidade no decorrer do torneio. 

 Troféus: A cerimónia de entrega de prémios será efetuada após a conclusão dos jogos 

de todas as modalidades. 

A participação na cerimónia é OBRIGATÓRIA para todos os participantes, as equipas 

ou participantes que não estejam presentes na cerimónia não receberão qualquer 

prémio. 

 Troféu LEIRIA CUP – será entregue à Escola que conseguir no conjunto de todas as 

provas a melhor classificação. 

 

mailto:svicente@cm-leiria.pt
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 Modalidades Individuais  

- Atletismo: Prova individual. No final será atribuída uma Taça para o 1º, 2º e 3º classificado 

por equipas. 

 

- Badminton: Prova de pares. No final será atribuída uma Taça para o 1º, 2º e 3º classificado 

por equipas. 

 

 Modalidades Coletivas 

- Futebol, Andebol e Basquetebol: Equipas de 5 elementos. No final será atribuída uma Taça 

para o 1º, 2º e 3º classificado por equipa. 

 

 Casos Omissos: Os casos omissos e as dúvidas resultantes da aplicação deste 

regulamento serão analisados pela Organização e da sua decisão não carece recurso. 

 

 

F - COMPETIÇÃO 
 

 Futebol – equipas mistas de 10 elementos (5 masculinos e 5 femininos); 

 Basquetebol – equipas mistas de 10 elementos (5 masculinos e 5 femininos); 

 Andebol - equipas mistas de 10 elementos (5 masculinos e 5 femininos); 

 Badminton – equipas de 4 elementos (2 masculinos e 2 femininos); 

 Atletismo – equipas de 12 elementos (6 masculinos e 6 femininos). 

 

G - REGRAS - MODALIDADE 
 

1. As regras a implementar são as constantes nos Regulamentos das modalidades no 

Desporto Escolar, com pequenas adaptações; 

2. A duração dos jogos será a seguinte: 

a. Futebol, Basquetebol e Andebol - 24 minutos (3 partes de 8 minutos cada, com 

um intervalo de 1 minuto entre partes); 

b. Badminton – cada jogo é jogado à maior de 3 sets; 

c. Atletismo – no salto em comprimento cada atleta tem direito a efetuar 3 

saltos, na prova de 40 metros o sistema a implementar é por eliminatórias e 

nos 400 metros todos os atletas correm juntos por género;  

3. Nas modalidades coletivas é obrigatório que todos os elementos das equipas joguem 

pelo menos uma parte inteira de cada jogo; 

4. Nas modalidades coletivas nenhum elemento pode jogar nos três períodos; 

5. Nenhuma equipa pode ter menos de 8 elementos, sendo que no mínimo três 

elementos têm de ser obrigatoriamente do mesmo género; 

6. Em dois dos períodos, cada equipa tem que ter pelo menos 2 alunos do mesmo 

género;  

7. O número de substituições é ilimitado e deverão ser feitas no meio campo, desde que 

se cumpra o ponto anterior; 
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8. Os jogadores devem usar o equipamento desportivo de cada escola que é responsável 

pelo mesmo; 

9. Nas modalidades coletivas cada escola/agrupamento deverá nomear um árbitro por 

equipa (entre os jogadores);  

10. Reclamações: Os jogadores deverão cumprir as decisões dos árbitros e da organização 

do torneio. Todas as reclamações deverão ser efetuadas, exclusivamente, pelo 

responsável da equipa à organização da prova. 

A organização está incumbida de resolver qualquer situação que não esteja 

contemplada no regulamento. 

 

11. Disciplina:  

Cartão Amarelo – 2 minutos fora, pode entrar outro jogador; 

Cartão Vermelho – Expulso do jogo, após 2 minutos pode entrar outro jogador 

(Acumulação de dois amarelos contam como um vermelho e dará lugar a expulsão). 

 

12. Comportamento: Cada clube será responsável pelo comportamento dos seus 

jogadores, acompanhantes e familiares durante o torneio. Os maus comportamentos 

de todos referidos anteriormente, pode levar à exclusão do torneio. Esta decisão é 

tomada pela organização, consultando os árbitros do torneio. 

 

H – FORMATO DO TORNEIO 
Modalidades Coletivas:  

A) Futebol, Andebol e Basquetebol 

 O Torneio será realizado em formato de grupos;  

 Após esta fase haverá um sistema de torneio com eliminação direta até à final; 

 A organização reserva-se no direito de fazer a fase de grupos com base no número 

de equipas inscritas, mantendo –se a regra do formato da competição. 

 

Nota: esta situação será sempre da responsabilidade da organização sem consulta 

prévia das equipas inscritas. 

 

 Modalidades Individuais: 

B) Badminton 

 O Torneio será realizado em formato de dupla eliminatória; 

 Para um jogador ser eliminado ele deve ter duas derrotas, uma na chave principal 

e uma na chave de consolação (parte inferior). 

 

Nota: esta situação será sempre da responsabilidade da organização sem consulta 

prévia das equipas inscritas. 

 

C) Atletismo 

 No salto em comprimento cada atleta terá direito a realizar 3 saltos; 

 Nos 40 metros o sistema é por eliminatórias, apurando os melhores para as finais; 

 Na prova dos 400 metros correm todos os alunos ao mesmo tempo por género. 
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Critérios de Classificação  

As classificações são de acordo com o estabelecido nos Regulamentos do 

Desporto Escolar. 

 

Critérios de Desempate 

Se no final das classificações, duas ou mais equipas tiverem somado o mesmo 

número de pontos, passará a determinar-se a classificação das equipas da seguinte 

forma: 

1º Maior rácio entre alunos masculinos e femininos; 

2º Disciplina;  

3º Confronto direto; 

4º Diferença entre golos /pontos marcados e sofridos; 

5º Maior número de golos / pontos marcados; 

6º Menor número de golos / pontos sofridos; 

7º Em caso de igualdade nos jogos finais, haverá lugar à marcação de grandes 

penalidades / lances livres (uma série de 3 remates de marca de grande penalidade.  

8º Em caso de empate, continuar-se-á num sistema de “morte súbita” até se 

encontrar o vencedor). 

 

Documentação Jogo 

Será nomeado um diretor para cada torneio, esse será responsável pela 

organização do jogo em conjunto com os professores das escolas, deverá ser 

preenchida uma ficha de jogo. No final de cada partida deverão assinar uma cópia do 

documento, verificar o resultado e dados do jogo que a sua equipa disputou. 

 

 

I – CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 A classificação final de cada escola/agrupamento é calculada da seguinte forma: 

 

CF= CFF + CFA + CFB + CFAtl + CFBad 
 

CF – CLASSIFICAÇÃO FINAL 

CFF – CLASSIFICAÇÃO FINAL FUTEBOL 

CFA – CLASSIFICAÇÃO FINAL ANDEBOL 

CFB – CLASSIFICAÇÃO FINAL BASQUETEBOL 

CFAtl – CLASSIFICAÇÃO FINAL ATLETISMO 

CFBad – CLASSIFICAÇÃO FINAL BADMINTON 

Nota: A classificação final de atletismo e badminton será obtida através da classificação colectiva dos alunos por escola / género / 

modalidade. 

CFAtl = Classificação final colectiva dos  alunos masculinos + Classificação final colectiva das  alunas femininas / 2                                                                                

CFBad = Classificação final colectiva dos  alunos masculinos + Classificação final colectiva das  alunas femininas / 2         

                                                                     

 O grande “VENCEDOR” do Torneio LEIRIA CUP é a Escola / Agrupamento que obtiver 

menos pontos no final do somatório das competições. 


