
 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I JOGOS DO FAIAL 



1 
 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

Os “Jogos do Faial” (JF) são um evento da responsabilidade do Serviço de Desporto 

da Ilha do Faial, inseridos no contexto da Semana Europeia do Desporto, com a 

colaboração das Juntas de Freguesia aderentes. 

 

A edição de 2022 decorrerá na Praia de Porto Pim, com a colaboração da Junta de 

Freguesia das Angústias que acolherá o evento. Pretende-se que os JF sejam 

itinerantes, alternando anualmente a freguesia de acolhimento. 

 

PARTICIPANTES 

 

A participação nos JF é restrita às freguesias da ilha do Faial, que participam com 

uma equipa de 6 elementos (50% de cada género), residentes na freguesia.  

 

Todos os participantes devem ter no mínimo 15 anos de idade. É requisito obrigatório 

saber nadar e declarar ter as condições necessárias à prática das atividades físicas 

propostas.  

 

Cada equipa deverá indicar o “capitão de equipa” para sua representação. 

 

INSCRIÇÕES 

 

As juntas de freguesia formalizam a inscrição da sua equipa em formulário próprio e 

por via eletrónica, para o Serviço de Desporto da Ilha do Faial 

(sd.faial@azores.gov.pt), até ao dia 20 de setembro.  

 

mailto:sd.faial@azores.gov.pt
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JOGOS 

 

Os JF integram um conjunto de 4 ou 5 jogos, realizados por todas as equipas e com 

classificação em cada um deles. Em cada jogo participam obrigatoriamente 4 

elementos de cada equipa (50% de cada género), podendo haver substituições de 

jogo para jogo. 

 

DIA E HORÁRIO DOS JOGOS 

 

Os JF realizam-se no dia 24 de setembro com início às 14h30 (as equipas deverão 

comparecer 30 minutos antes). 

 

LOCAL DOS JOGOS 

 

Praia do Porto Pim, com o secretariado junto ao balneário. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

Em cada jogo o 1.º classificado obterá uma pontuação (x), igual ao número de 

equipas inscritas. O 2º classificado (x-1), o 3º classificado (x-2), etc. 

 

A classificação final será o resultado do somatório das pontuações obtidas em cada 

um dos jogos. 

Será atribuído troféu às equipas classificadas no 1º, 2º 3º lugar, com entrega de 

medalha a cada um dos seus elementos. Será também atribuído um certificado de 

participação a todos os participantes. 
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EMPATES 

 

Para classificação final, no caso de empate, entre duas ou mais equipas, considera-

se: maior número de 1.ºs lugares, 2ºs lugares, …, etc. 

 

Não é possível a existência de empate nos três primeiros lugares da classificação 

final, pelo que, se após implementação dos critérios já definidos, subsistir igualdade 

pontual, será realizado um 5º jogo de desempate entre as respetivas equipas. 

 

FALTAS DE COMPARÊNCIA 

 

A equipa que dê uma falta de comparência será eliminada dos jogos, mantendo-se 

no quadro de classificação. 

 

ACIDENTES 

 

A organização declina qualquer responsabilidade por acidentes ou lesões que 

venham a ocorrer durante os jogos. 

 

CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos ao regulamento serão resolvidos pelo Serviço de Desporto da 

Ilha do Faial. 


