
 

 
 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PORTELA E MOSCAVIDE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 

CURSO TECNOLÓGICO DE DESPORTO 
 

 

ANO LECTIVO 2015/2016 
 

REGULAMENTO DO TORNEIO TRIBOLA 
 

 17 de Março – 6º ano e 3º Ciclo 

     18 de Março - Secundário 
 

1- O Torneio Tribola faz parte do Plano Anual de Atividades de Educação Física e do Curso Tecnológico de Desporto, e 

foi apresentado em Conselho Pedagógico.  

 

2- Os jogos do Torneio Tribola serão disputados por ano, 2º ciclo (6º ano), 3º ciclo (7º, 8º e 9º anos) e Secundário (10º, 

11º, 12º anos e professores). O torneio consiste na participação da turma em 3 jogos distintos; Voleibol, Basquetebol e 

Futsal. 

 

3- Inscrição 

3.1. A inscrição no Torneio Tribola é aberta a todas as turmas da escola e decorre até dia 11 de Março de 2016, a inscrição 

é feita diretamente no site do Agrupamento, e obrigatoriamente com a colaboração dos respetivos professores de Educação 

Física.  

3.2. Só podem participar alunos que à data do torneio estejam inscritos na escola e não se encontrem a cumprir pena 

disciplinar. 

3.3. Só podem participar turmas que tenham garantido até então, ao respetivo professor, um comportamento adequado 

para participar em competições na escola. Compete ao respectivo professor de Ed. Física autorizar a turma a participar. 

 

4- Os alunos que participarem no Torneio Tribola têm as faltas justificadas nas horas em que estiverem envolvidos no 

torneio. 

 

5- Entrada no Pavilhão Gimnodesportivo 

5.1. A concentração dos participantes, já equipados, faz-se no pavilhão desportivo, 10 minutos antes da hora marcada 

para o início dos jogos, no respetivo campo marcado para o jogo 

5.2. Os alunos só poderão entrar no pavilhão para se equiparem, enquanto o jogo anterior estiver a decorrer 

 

6- Participação das turmas 

6.1. Cada turma pode apresentar apenas uma equipa para participar no torneio respeitando as regras de constituição das 

equipas mencionadas no ponto 7 deste regulamento. 

6.2. Cada aluno pode participar nas 3 modalidades se a turma o entender, ou apenas numa ou duas 

6.3. Cada equipa deve apresentar, obrigatoriamente, um capitão de equipa que é o responsável pela equipa perante a 

organização 

6.4. O Secundário deve ainda apresentar um árbitro para cada uma das modalidades 

 

7- Constituição das equipas 

7.1. Voleibol – O número máximo de jogadores inscritos por equipa é de 8 e o número mínimo de jogadores é de 4 em 

cada jogo. As equipas são mistas – têm que estar sempre 2 rapazes e 2 raparigas em campo 

7.2. Basquetebol – O número máximo de jogadores inscritos por equipa é de 8 e o número mínimo de jogadores é de 3 

para o 6º ano e 4 nos restantes anos em cada jogo. As equipas são mistas – têm que estar sempre 3 rapazes e 2 

raparigas ou 3 raparigas e 2 rapazes em campo 

7.3. Futsal – O número máximo de jogadores inscritos por equipa é de 10 e o nº mínimo de jogadores é de 4 em cada 

jogo. As equipas são mistas – deve estar sempre em campo elementos dos dois sexos.   

 

 

 



 

 

As turmas, que por condições inerentes à sua formação, não disponham de elementos suficientes do sexo masculino 

ou feminino, podem inscrever alunos de outras turmas, até ao máximo de dois por sexo, que só poderão jogar na 

turma onde se inscrevem. 

 

8– Duração do Jogo 

8.1. Os jogos serão disputados por períodos de 10 minutos sem intervalo 

8.2. Terminados os 10 minutos de tempo de jogo é registado o resultado que se verifica no momento do sinal sonoro. 

 

9- Classificação/pontuação 

 

 Vitória – 3 pontos 

 Empate – 2 pontos 

 Derrota – 1 ponto 

 

10- Igualdade Pontual 

 

10.1. No caso de igualdade pontual entre as 2 equipas, será considerado o seguinte critério, como forma de desempate: 

10.1.1. Será apurada a equipa que ganhar o futsal 

10.1.2. Será apurada a equipa que ganhar o basquetebol 

10.1.3. Será apurada a equipa que ganhar o voleibol 

 

10.2. Em caso de empate total (empate em cada uma das 3 modalidades) passará a equipa do ano lectivo mais baixo ou, 

em caso de serem do mesmo ano lectivo, aquela que tiver a média de idades mais baixa. 

 

11- Distribuição dos espaços 

 

 Campo 1 – FUTEBOL 

 Campo 2 – VOLEIBOL 

 Campo 3 - BASQUETEBOL 
 

12- Os jogos do Torneio Tribola serão disputados segundo as regras oficiais, com exceção das seguintes: 

12.1.  As substituições no Voleibol só se podem efetuar no momento que antecede o serviço. 

12.2.  Os Jogos podem terminar com um empate. 
  

13 – Os jogos do 2º ciclo decorrerão somente na Escola Gaspar Correia. Relativamente ao 3º ciclo, haverá um quadro 

competitivo na Escola Secundária e outro na Escola Gaspar Correia, envolvendo as turmas das respetivas escolas. No dia 

do torneio do secundário, far-se-á a final do agrupamento entre o vencedor do quadro competitivo da Escola Gaspar 

Correia com o da Escola Secundária. 

 

14- Qualquer comportamento considerado irregular e contrário às normas éticas e disciplinares fica sujeito à apreciação 

dos professores de Educação que poderá ser sancionado de acordo: 

14.1. Exclusão do aluno/equipa 

14.2. Derrota do jogo em que ocorre a situação 

14.3. Participação disciplinar 

 

15- Outros elementos necessários à organização (exs.: fichas de inscrição, regulamentos, horário dos jogos) serão 

disponibilizados pelos professores e/ou afixados nos locais considerados mais adequados.   

 

16 – Para além do aspeto competitivo da atividade, a sua principal função é formativa, pelo que não serão admitidos 

atropelos ao espírito do fair-play. 

 

17 – É obrigatório o uso de equipamento adequado às atividades físicas desportivas. 

 

18 – Não é permitido o uso de adereços que possam colocar em causa a integridade física do próprio e de terceiros. 

 

19 – A escola não se responsabiliza por valores que não estejam colocados nos cacifos de acordo com as regras em vigor 

para a Educação Física. 

 

20 – Qualquer questão não prevista neste regulamento será resolvida pela organização 

 

 

 Portela, 4 de Fevereiro de 2016 


