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I.

Descrição do Projeto
A LIGA SOLIDÁRIA 2020 é uma iniciativa conjunta entre a CRIAMAR, a Escola Desportiva
Mais e a Escola Futebol João Inácio. É uma importante ferramenta em dois principais
aspetos: na fomentação do desporto junto da população jovem e no incentivo à inclusão
social.
A LIGA SOLIDÁRIA é um “Campeonato Infantil Não Federativo” que visa, essencialmente, a
promoção da modalidade do futebol, fomentando os bons hábitos desportivos e práticas
saudáveis, enriquecendo sempre as competências sociais.
Acreditamos que com esta ação estamos a proporcionar às crianças o desenvolvimento de
várias competências a nível cognitivo e um melhoramento substancial no que se refere à
saúde através da prática desportiva.
A iniciativa de criar esta LIGA surge da fraca componente pedagógica patente nos modelos
competitivos tradicionais e da inexistência de uma competição contínua não federativa na
RAM, nos moldes em que é erguida. A existência deste modelo competitivo de futebol
infantil “não federativo” passa, fundamentalmente, por dar visibilidade e oportunidade a
estas crianças para que possam ser integradas em projetos desportivos, de uma forma
contextualizada, organizada e objetiva.
A LIGA tem a particularidade dos jogos não serem sujeitos à presença de árbitros. O
propósito desta decisão é de estimular todos os intervenientes (atletas e técnicos) a
melhorarem a sua interpretação no que concerne às regras do jogo e, principalmente, a
decidirem de uma forma mais cordial, justa e respeitosa os lances que vão surgindo ao
longo da competição.
É da nossa responsabilidade continuar a criar sinergias para que esta LIGA continue viva (e
bem viva!) e que sobreviva à conjuntura atual do desporto – cada vez mais despida de
valores inerentes à prática desportiva, e que se traduzem no espírito desportivo, no que de
mais nobre ele encerra. Valores como o fairplay, o respeito pelas regras do jogo, o “jogo
limpo”, o respeito pelo outro, a responsabilidade, a amizade, a relação, a interajuda, o bemestar, o crescimento harmonioso da pessoa, entre muitos outros.
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II.

III.

Principais objetivos do projeto
•

Fomentar o desporto na população jovem;

•

Proporcionar às crianças uma maior disponibilidade de meios à prática desportiva, tendo
em vista a melhoria da qualidade de vida;

•

Desenvolver nas crianças um conjunto de hábitos desportivos;

•

Promover o desenvolvimento integral das crianças;

•

Transmitir valores: amizade, união, solidariedade, igualdade, atitude, perseverança,
coragem, concentração, dedicação, justiça, organização e autossuperação constante;

•

Dar visibilidade e oportunidade às crianças para que possam ser integradas em projetos
desportivos, de uma forma contextualizada, organizada e objetiva.

Parceiros
Esta 6.ª edição conta com patrocinadores e promotores: Câmara Municipal do Funchal e
Juntas de Freguesia de São Martinho, de São Gonçalo e de Santa Maria Maior. Os Bombeiros
Voluntários Madeirenses é outro importante parceiro, que garante a segurança e a cautela
de todos os participantes.
Todas as entidades públicas e privadas envolvidas nesta LIGA deverão promover este
desafio: Comissão Organizadora, Juntas de Freguesia, Jornal da Madeira,
clubes/organizações participantes e parceiros.

IV.

Projetos Participantes
Depois de realizadas algumas abordagens a coordenadores e treinadores de clubes,
associações e projectos, são estes os potenciais interessados:
•

Escola Desportiva Mais - Salesianos Funchal (Escolares e Infantis);

•

Laranjinhas Sport Club (Escolares);

•

Escola Futebol João Inácio (Escolares);

•

Clube Desportivo Barreirense (Infantis);

•

CRIAMAR (Escolares);

•

Cruz Vermelha (Escolares);

•

Dragon Force “O Liceu” Madeira (Escolares e Infantis);

•

Arca D´Ajuda (Escolares).

•

Projeto Luís Camões (Infantis);

•

Clube Mar e Serra (Escolares).
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V.

Comissão Organizadora
A presente edição da LIGA SOLIDÁRIA tem como Comissão Organizadora as seguintes
organizações:
- CRIAMAR (Fundadora)
- Escola Futebol João Inácio
- Escola Desportiva Mais – Salesianos Funchal

VI.

Regulamento

Formato da Competição
A LIGA SOLIDÁRIA 2020 será disputada em dois escalões:
•

Escolares | 2009/2010/2011/2012;

•

Infantis | 2006/2007/2008/ 2009.

Este torneio é apenas para crianças não inscritas no campeonato regional da Associação de Futebol da
Madeira e contará com cerca de 100 participantes entre os 7 e os 13 anos de idade.

A LIGA será disputada em uma ou duas voltas (mediante o número de clubes inscritos). Todas as
equipas jogam entre si, garantindo-se, desta forma, o mesmo número de jogos.
Em ambos os escalões só é permitia a convocatória de dois atletas de 2006 (nos “Infantis”) e de dois
jogadores de 2009 (nos escolares), sendo que os atletas só poderão ser utilizados um de cada vez, ou
seja, não poderão estar os dois aletas a jogar em simultâneo.

Classificação
Não há classificação por pontos na LIGA SOLIDÁRIA – qualquer que seja o resultado do jogo. As
equipas são avaliadas pelo seu fairplay, pelo respeito pelas regras do jogo, pelo “jogo limpo”, pelo
respeito pelo outro, pela responsabilidade, pela amizade, pela relação entre si e a interajuda, entre
outros.
As equipas da LIGA são obrigadas a participar nesta tarefa, contribuindo com o seu voto. A votação é
de 1 (um) a 3 (três), onde o 1 (um) é “menos bom”, o 2 (dois) é “bom” e o 3 (três) é “exemplar”.
No final de cada jogo, as equipas devem reunir-se individualmente de forma atribuir a pontuação de
fairplay e, posteriormente, devem reunir-se coletivamente de forma a ser dada a pontuação final
(através do capitão de cada equipa no jogo).
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Programa de jogos
•

Escolares

1.

11-01-2020 - Local – Salesianos

2.

08-02-2020- Local - Campo Prof. Luís Ferreira (São Gonçalo)

3.

07-03-2020 - Local - Complexo Desportivo de São Martinho

4. 18-04-2020 - Local - Nazaré
•

Infantis

1.
2.
3.
4.

18-01-2020 - Local - Nazaré
15-02-2020 - Local - Salesianos
21-03-2020 - Local - Campo Prof. Luís Ferreira (São Gonçalo)
25-04-2020 - Local - Complexo Desportivo de São Martinho

Duração dos Jogos
Os jogos, no escalão “Escolares”, terão a duração de 20 minutos (dois períodos de 10 minutos). No
escalão de “Infantis” será de 24 minutos (dois períodos de 12 minutos), não existindo intervalo,
apenas “troca de campo” e feedback aos atletas.

Quadro competitivo
Ainda está por confirmar o número de equipas por cada escalão para a realização dos quadros
competitivos.

Disciplina
No caso de um atleta ter uma ação ou comportamento indisciplinar, o treinador do mesmo deve
retirá-lo do jogo, substituindo-o por outro atleta. Fica a critério do treinador se o jogador volta a entrar
no referido jogo. Consoante a gravidade da ação ou comportamento, o atleta pode ser sujeito à
exclusão da LIGA.
Compete à Organização da LIGA tomar a decisão da sanção e aplicá-la ao atleta depois de ouvida a
descrição dos acontecimentos de ambos os treinadores das esquipas em jogo.
Se o comportamento de determinada equipa, durante um jogo ou durante a presença no recinto onde
decorre a LIGA, for considerado antidesportivo pela Organização da LIGA, poderá aquela equipa ser
sancionada com:
a)

Derrota de 5-0 no jogo dessa jornada;

b)

Exclusão da equipa da LIGA.
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Cartão Branco Liga Solidária
Ficará à responsabilidade de cada treinador a atribuição do cartão branco à equipa adversária, tendo
em conta os seguintes parâmetros:
- Incentiva os seus atletas a ajudar os adversários sempre que necessitam;
- Respeita os seus colegas treinadores e outros agentes;
- Mantém o controlo e acata com respeito as decisões dos adversários;
- Aceita qualquer resultado e apresenta capacidade à tolerância e à frustração;
O cartão, ao ser exibido no jogo, acrescentará um ponto extra à pontuação final do jogo.

Troféus
A Organização entendeu atribuir troféus de participação a todas as equipas inscritas na LIGA e que
tenham realizado todos os seus jogos. Todos os atletas irão, também, receber uma medalha. O troféu
de mérito é o de “FAIRPLAY” e será atribuído à equipa que no final da competição tenha obtido maior
pontuação nos votos de fairplay.

TODAS AS EQUIPAS SÃO OBRIGADAS A COMPARECER à Cerimónia de
Encerramento e Entrega de Prémios.

Inscrições
Não existe valor monetário para inscrição na LIGA SOLIDÁRIA.
A Ficha de Inscrição está disponível no site: www.streetfootball.pt/ligasolidaria.
As inscrições por equipa são ilimitadas, existindo um número mínimo de inscrições: 7 elementos. No
entanto, não é possível ultrapassar os 12 jogadores por cada ficha de jogo (ou seja, no caso de ter 14
inscritos, só pode convocar 12 para cada jornada). É possível inscrever outras crianças ao longo da
LIGA, mas só serão autorizadas a jogar se forem inscritas no site oficial antes de cada jornada, com a
digitalização do documento de identificação (CC ou Passaporte).
Só serão aceites inscrições das equipas convidadas pela Organização.
As equipas devem inscrever os seus jogadores até 20 de dezembro de 2020.
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Identificação e Controlo de idade dos Jogadores
O responsável da equipa deverá enviar até 20 de dezembro de 2020, no momento da inscrição da sua
equipa, a digitalização de todos os documentos de identificação dos seus jogadores (CC ou
Passaporte).

Não poderá ser utilizado nenhum jogador que não apresente um destes
documentos.

Regras
1.

As regras de jogo são as que se aplicam ao futebol 5. Há exceção de:

- O jogo será de 5+1, portanto de 6x6 (cinco jogadores campo e um guarda redes).
- Os jogos serão feitos através da auto arbitragem (potenciar a tomada de decisão dos atletas. Só em
último caso, não havendo respeito pelos objetivos da LIGA, haverá a intervenção dos técnicos das
respectivas equipas).

- Bola Fora: Sempre que a bola sai do perímetro de jogo. O lançamento da bola lateral é com a bola
junto ao chão e com o pé.
- Bola Fora (linha final): Sempre que a bola sai do perímetro de jogo e seja “pontapé da baliza”, o
guarda-redes deve fazer a reposição da bola em jogo com a mão.
2.

O jogo só se inicia se as equipas tiverem no mínimo 5 jogadores (4+1GR).

3.

À equipa que ficar com um número inferior a 4 jogadores durante o jogo (por expulsões e/ou
lesões), será atribuída derrota por 5-0 e o jogo dá-se por terminado.

Número de Jogadores e Suplentes
O número de jogadores em campo, por equipa, incluindo o guarda-redes, é 6 (seis). O número de
suplentes é limitado a 6 (seis) atletas.

São permitidas substituições durante toda a partida, de forma ilimitada.
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Reclamações
Os jogos não são ajuizados por árbitros. Pedimos calma, postura e desportivismo a todos os
intervenientes do jogo (jogadores, treinadores, acompanhantes e pais). O principal objetivo desta
competição é muito mais do que dar espírito de competição às crianças; é o de incutir valores como:
companheirismo, determinação, solidariedade e trabalho de equipa.
As reclamações não podem modificar o resultado dos jogos.
As decisões da Organização são finais e irrevogáveis. A interpretação dos factos e regras serão
definitivas.

Pontualidade
Todas as equipas deverão estar preparadas para entrar em campo 5 (cinco) minutos antes da hora do
início do jogo. Se à hora marcada para o início do jogo alguma equipa não estiver no recinto, o
responsável da equipa co-organizadora da Jornada aguardará 5 (cinco) minutos pela chegada da
equipa. Caso esta não compareça, ser-lhe-á atribuída a derrota no jogo por 5-0. No entanto, compete
à Organização decidir se o motivo pelo qual a equipa faltou é ou não justificado. Em ambos os casos, a
Organização reserva-se o direito de sanção, caso a situação afete equipas terceiras.

Sugerimos chegada ao recinto dos jogos 30 minutos antes do primeiro jogo da jornada.

Equipamentos
Os equipamentos devem ser uniformes no seu todo: camisola, calção e meias. Caso a cor das
camisolas de jogo sejam idênticas a organização fornecera coletes para uma das equipas.

Seguros
Os atletas devem apresentar um seguro desportivo do projeto que representam.
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Campo de Jogo
Os campos de jogo a utilizar para esta competição serão de piso sintético e liso.

Bolas e Coletes
A Comissão Organizadora vai disponibilizar, pelo menos, 7 (sete) coletes de uma só cor e mínimo de 2
(duas) bolas nº. 4 e 5.

Comportamento
Cada equipa será responsável pelo comportamento dos seus jogadores, acompanhantes e familiares,
tanto dentro como fora do terreno de jogo. O mau comportamento pode levar à exclusão da LIGA.

Disposições Finais
As decisões tomadas pela Organização da LIGA sobre qualquer questão relacionada com a realização e
desenvolvimento da competição serão decisões definitivas e irrevogáveis.

Taça da Liga
A Comissão Organizadora deseja realizar os jogos da Taça da Liga, em ambos os escalões, nos
seguintes dias de maio de 2020: 9, 16 e 23.
O local para a realização poderá ser o campo do Liceu ou campo do Palheiro Ferreiro.

Omissões do Regulamento
Compete exclusivamente à Organização da LIGA suprir todas as omissões que se venham a constatar
no presente regulamento.
Importante: Todas as Entidades participantes deverão aceitar, sem reserva, o Regulamento da LIGA
SOLIDÁRIA.
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2020
EU QUERO CRESCER AQUI
Funchal, 7 de janeiro de 2020

Pel’A Comissão Organizadora

Virgílio Sousa
CRIAMAR IPSS

David Teixeira
ESCOLA DESPORTIVA MAIS

João Inácio
ESCOLA FUTEBOL JOÃO INÁCIO
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