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Regulamento do Torneio 2009 

 
 
 
Art.01º – Este regulamento é o conjunto de disposições que regem o 
torneio “Pés de Chumbo” – 2009. 
 
Art.02º – Os participantes do torneio serão considerados 
conhecedores deste regulamento e assim serão submetidos, sem 
nenhuma excepção, a todas as consequências que dele possam 
emanar. 
 
Art.03º – Será da responsabilidade do coordenador/capitão de cada 
equipa, fazer a divulgação deste regulamento ao seu companheiro, 
bem como assinarem a ficha de inscrição do torneio. 
 
II – Finalidades: 
 
Art.04º – A realização deste Torneio tem como objectivo estimular a 
interacção entre alunos de diversos cursos, bem como, proporcionar 
através da actividade, entretenimento, confraternização e o 
conhecimento do espaço da AE como uma zona lúdica. 
 
III – Participação: 
 
Art.05º – Cada equipa terá que ter 2 jogadores.  
 
Art.06º – A participação no torneio terá um custo de 2€ por jogador, 
pagos no acto da inscrição no torneio. No caso de desistência, não 
será devolvido a verba da inscrição. 
 
Art.07º – O limite máximo de equipas está limitado a 16 inscrições. 
 
IV – Inscrição: 
 
Art.08º – A inscrição é efectuada com um dos organizadores: André 
Pedralva, João Amador, Filipe Campos, Rita Santos ou Rodrigo Silva. 
 
 
 
 



V – Torneio 
 
Art.09º – O torneio é realizado em eliminatórias, eliminação directa. 
 
Art.10º - As eliminatórias são efectuadas à melhor de 3, sendo que 
cada partida tem 9 bolas.  
 
Art-11º – O torneio terá início pelas 13horas do dia 10 de Março na 
sala de convívio da nossa associação de estudantes. 
 
Art.12º – A realização dos jogos será feita por ordem de cada 
eliminatória. 
 
Art.13º – No acto da inscrição serão disponibilizadas as estruturas do 
torneio, bem como os possíveis horários das partidas. 
 
Art.14º – Todos os atletas deverão apresentar-se na mesa da 
organização 10 minutos antes de cada jogo.  
 
VI – Prémios 
 
Art.15º – Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados. 
 
Art.16º – Os prémios serão revelados oportunamente. 
 
VIII – Situações Excepcionais 
 
Art.17º -À organização do torneio reserva-se o direito de:  

 
a) - Introduzir alterações ao presente regulamento dando o 

devido conhecimento aos participantes, ou interessados; 
 b) – Decidir sobre casos não previstos neste regulamento. 
 
 
 
Quaisquer questões sobre situações não previstas no regulamento, 
deverão ser submetidas à organização utilizando os seguintes 
contactos: 
 
André Pedralva - 933534030  
Rodrigo Silva - 913705981  
Rita Santos  - 914864813 
 


