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Regulamento do torneio: Torneio tipo Chapéu ou HAT
Torneio Restart – Novembro 2021

Local do Torneio

Localização do Estádio Municipal Pedro Tortelli - Avenida das Fontes, s/nº - Lindóia (SP)

Formato

O torneio terá o formato de mini-hats diários. Este formato foi escolhido, pois facilita a participação de mais pessoas (você pode escolher
participar quantos dias quiser).

Nesse modelo, cada noite será feito um sorteio para definir as equipes que irão jogar juntas no dia seguinte. Serão sorteadas equipes de 7
pessoas no mínimo, com pelo menos duas mulheres por equipe. Os times campeões terão premiação por dia , ou seja, teremos um time
campeão no dia 1, um time no dia 2 e um time no dia 3. Além disso, teremos uma premiação especial para os dois jogadores (1 homem e 1
mulher) que mais tiverem vitorias e maior pontuação de espirito de jogo na somatória dos três dias.

Pagamento
A inscrição por dia será de 60 reais, não obstante, quem se inscrever para os três dias de torneio pagará 150 reais no total. Menores de 18
anos pagam R$100,00 no pacote de três dias. Pagamento entrar em contato via whatsapp: +55 11 97216-3063 (prazo 05.11.21)



Sistema de Jogo
O torneio terá o formato 5x5 em campo reduzido para 50x25 m dentro dos quais haverá zonas de gol
de 10 m de profundidade.

As partidas da rodada regular serão jogadas todos contra todos, definindo a classificação para disputa de final (1ºx2º) e terceiro lugar

Os jogos poderão ir até máximo 11 pontos feitos por uma equipe sem contemplar softcup nem hardcup.

Tempo de Jogo: os jogos serão de máximo 50 minutos divididos em 2 tempos de 22 minutos, 4 minutos de intervalo e 1 minuto de
tempo fora para cada equipe. Se o tempo regular finalizar e tivemos empate o time que fizer o gol ganha a partida (Golden gol)

Será definido um lado do campo no qual a equipe presente determinará se deverá haver 1 ou duas mulheres no campo.
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Classificação
Espirito de Jogo
Por ser um torneio de re-integração da comunidade e de recomeço de atividades enfatizamos a importância do Espirito de Jogo. Assim no 
final de cada jogo os times deverão preencher a planilha de pontuação. No final de cada dia anunciaremos o time com melhor espirito de 
jogo que terá divulgação especial de sua participação nas redes sociais da FPD (fotos, entrevistas e pontos de destaque) e além disso, será 
determinante para pontuação do melhor jogador e jogadora do torneio. 

Classificação dos Times
A classificação será determinada na seguinte ordem de eventos:

1. Jogos vencidos 
2. Diferença de gols (gols marcados - gols recebidos do campeonato)
3. Acumulado de Espírito de Jogo (jogos classificatórios) - Maior espírito, melhor posição
4. Pedra, papel e tesoura

Pontuação Melhores Jogadores 
- Se o seu time ganhar uma partida todos os jogadores recebem 1 ponto
- Se o seu time perder uma partida nenhum jogador recebe ponto
- A nota de espirito de jogo(média dos dias jogados) será somada automaticamente para todos os jogadores 
No dia 15.11.21 premiaremos os jogadores com a maior pontuação na somatória de jogos vencidos e espirito de jogo)



Premiação
Premiação
Time campeão por dia: cada jogador receberá um brinde

Melhores jogadores: receberão no dia da premiação um brinde especial



Cronograma diário

Importante: no dia 13.11.21 é obrigatório a chegada às 8:00 para organização das testagens e jogos. Caso, o jogador não ser 
apresente as 8h será retirado do torneio. Este protocolo deve ser seguido para garantir a testagem de todos com segurança 

Sábado (13/11) Domingo (14/11) Segunda (15/11)

ínicio fim Campo 1 Campo 2 ínicio fim Campo 1 Campo 2 ínicio fim Campo 1 Campo 2

08:00 check-in obrigatório 09:30 10:20 1x2 3x4 09:00 09:50 1x2 3x4

08:00 09:30 Testagem Covid 11:10 12:00 1x4 2x3 10:40 11:30 1x4 2x3

10:00 10:50 1x2 3x4 12:00 13:30 Almoço 11:30 13:00 Almoço

11:40 12:30 1x4 2x3 13:30 14:20 1x3 2x4 13:00 13:50 1x3 2x4

12:30 14:00 Almoço 15:10 16:00 3rd 14:40 15:30 3rd Final

14:00 14:50 1x3 2x4 16:15 17:05 Final

15:40 16:30 3rd

16:45 17:35 Final

Sorteio: 11.10.21 – Sorteio via Live Instagram às 20h para determinar os times do 

primeiro dia 13.11.31



Protocolo Covid-19
1. Todos os jogadores serão testados (teste rápido obtida por meio de uma pequena incisão na ponta do dedo e colocada num 

kit, com indicação visual do resultado). Incluiremos o valor na taxa de inscrição. A prefeitura comprará os testes e 
disponibilizará equipe técnica para aplicação e verificação dos resultados.

2. Os jogadores deverão apresentar a Carteira de Vacinação contra a Covid-19, a qual será verificada via QR Code; se solicita 
que os próprios jogadores confirmem a validade da sua Carteira antes do torneio, pois carteira inválida ou ausência da 
mesma será motivo de não ingresso às dependências do estádio e outros lugares destinados para realização de eventos do 
torneio.

3. Será obrigatório o uso de máscara nas dependências do estádio (arquibancada, banheiros, sideline, etc.) e será recomendado 
o uso da mesma durante os jogos, não obstante, cada pessoa em campo poderá escolher usá-la ou não.

4. Será disponibilizado totens com álcool em gel nas dependências do estádio.
5. Teremos uma janela de almoço para cada dia do evento esta medida tem como objetivo organizar e garantir que os jogadores 

tenham tempo suficiente para fazer suas refeições com segurança.
6. A FPD não disponibilizará alojamento, isto com a finalidade de evitar aglomerações. Faremos a sugestão de hospedagens, 

porém fica a cargo de cada jogador buscar opções que atendam suas necessidades.
7. A FPD não disponibilizará nem frutas nem lanches durante o evento para evitar possíveis contágios.
8. É vetado o uso de qualquer droga ilícita em qualquer dependência disponibilizada para o evento (estádio e outros). Caso 

algum jogador seja pego consumindo, será expulso deste evento e dos demais organizados pela FPD no ano de 2021 e 2022.
9. Todos os jogadores deverão assinar o termo de responsabilidade da FPD incluindo a cláusula de seguimento do protocolo 

Covid-19.



Boas práticas
1. Não compartilhar garrafas de água, talheres, toalhas e outros pertences de uso pessoal
2. Leve sua garrafinha para abastecê-la com água no campo. Anote seu nome e não compartilhe
3. Evitar aglomerações dentro e fora do campo
4. Após os jogos tente fazer higiene básica: pelo menos lavar as mãos e rosto
5. Evite hospedagens e acomodações com muitas pessoas
6. Para as refeições (almoço e jantar) recomendamos a busca de locais que cumpram os protocolos de segurança
7. Caso o jogador opte por levar seu lanche ou refeição para o estádio, recomendamos que o consumo seja feito com cuidado e 

com distância segura dos demais participantes.
8. Alegria e confraternização fazem parte do Ultimate Frisbee, porém evite cheers e comemorações com muito contato físico. 

Use a criatividade!

É importante chegar a tempo para a verificação da temperatura. Importante. Todos os jogadores devem permanecer dentro das
instalações até o final do evento. Jogadores que não estiverem em campo devem permanecer a 3 metros da quadra.
Recipientes de consumo pessoal, como garrafas de água, refeições, etc. não podem ser compartilhados. Cada Capitão escolhido deve
delegar às suas equipes os papéis de Espírito e Biossegurança para manter o melhor atendimento entre os participantes. Não haverá
dispensadores de água devido às medidas de Biossegurança.
Teremos fiscais verificando a documentação de vacinação dos participantes e o controle para o evento.



Mensagens 

As atividades estão recomeçando. Então respeite seu 
corpo e seu limite.

A COVID ainda está por aí! Portanto, respeite os protocolos 
de segurança . Cuide de você e de seus amigos. 

Espirito de Jogo! Muito Espirito! Estude... Aplique em campo. 
Ensine! Converse! Ouça! 
VAMOS NOS DIVERTIR! 

Respeite os horários! Não se atrase!



Bons jogos 
à todos!
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