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GUIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES/TORNEIOS 

Procedimentos: 

Artigo 73º  As associações ou Clubes Desportivos filiados que pretendam organizar competições oficiais 

devem solicitar à Direcção da F.P.N. a devida autorização e aprovação do respectivo 

regulamento. 

Artigo 74º O pedido de autorização, quando apresentado por uma Associação, é remetido à Direcção da 

F.P.N., com uma antecedência mínima de 20 dias em relação à data de realização da 

competição, devidamente instruído com o projecto de regulamento, para aprovação deste, bem 

como de quaisquer outros elementos que possam ser relevantes para a apreciação do processo. 

O pedido de autorização, quando apresentado por Clubes Desportivos, é dirigido à Direcção da 

F.P.N., mas entregue na Associação respectiva, no mesmo prazo e condições estabelecidas no 

número anterior. Neste caso a associação deve remetê-lo à F.P.N., no prazo máximo de 5 dias, 

acompanhado do seu parecer. 

Artigo 76º  O Regulamento deve ser devolvido ao organizador, depois de aprovado, com ou sem alterações, 

no prazo máximo de 7 dias após a sua recepção na F.P.N. 

Artigo 77º  O organizador obriga-se a requerer à respectiva Associação a nomeação das equipas de 

arbitragem e satisfazer os custos que eventualmente sejam devidos. 

O organizador obriga-se a enviar à F.P.N. e à sua Associação, no prazo máximo de 3 dias após a 

realização da competição, em formato digital e de acordo com a aplicação informática validada 

pela F.P.N., os resultados oficiais e os boletins de jogo. 

Artigo 87º  O material necessário, tal como previsto nos respectivos regulamentos de Competições, deve 

ser posto à disposição pela entidade organizadora, ficando a conferência e aprovação do 

mesmo, a cargo dos árbitros, com uma antecedência de 60 minutos, em relação ao início do 

jogo. 

Regulamento da Competição 

1. Entidade organizadora 

2. Data do Torneio 

3. Local de realização 

4. Escalão 

5. Forma de inscrição (por convite ou aberta) 

6. Regulamento desportivo do Torneio (forma de disputa) 

7. Pontuação a atribuir 

8. Calendário dos jogos 

9. Arbitragem 

10. Prémios 

Visto em ____ / _____ / ______ 

 


