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5 cartões amarelos = 1 jogo de suspensão;

 1 vermelho por duplo amarelo = 1 jogos de suspensão (equivale a 2 amarelos);

1 vermelho direto por falta técnica = 1 jogos de suspensão (equivale a 2 amarelos);

1 vermelho direto por falta grosseira ou protestos = 2 a 4 jogos;

1 vermelho por agressões (físicas ou verbais) entre jogadores = Afastamento do torneio

1 vermelho direto por tentativa/agressão a árbitros ou a organizadores = Afastamento do torneio.

Tabela Disciplinar

Anexo I - Regulamento Disciplinar da Nova Liga

3. Todos os castigos são acumulativos, ou seja, um jogador que receba 1 cartão vermelho por algum motivo, quando
receber um segundo castigo pela mesma infração o tempo de castigo será a dobrar (x2).

a) Cartão Amarelo - Este cartão serve para sancionar: faltas impetuosas sem malicia, mão na bola propositada ou que
corte um lance importante, despir a camisola, reclamar com o árbitro, etc... O jogador permanece dentro do jogo, mas o
serve de contagem para acumular, ao fim de 5 amarelos fica um jogo de fora.

b) Cartão Vermelho - Este cartão serve para sancionar: faltas agressivas, faltas maldosas, mão na bola que corte uma clara
oportunidade de golo, injurias /agressões físicas ou verbais aos adeptos/ árbitros/ colegas/ adversários/ organizadores, etc...
O jogador é expulso e a equipa fica reduzida a 6 jogadores.

c) Cartão Azul - Este cartão tem o intuito de dar a oportunidade aos jogadores de 'esfriarem'  a cabeça e acalmar os
ânimos. . Se o árbitro entender que se justifica, pode mostrar o cartão Azul, que obrigará o jogador a sair do campo por 5
min. A equipa pode colocar outro jogador no seu lugar. Cada jogador só poderá receber um cartão Azul por jogo. O cartão
Azul não substitui o cartão Vermelho. ou Amarelo.

4. A Nova Liga não pretende castigar ninguém, mas certos comportamentos vão contra a génese das nossas ligas.
Por esse motivo, seremos cada vez mais rigidos no que diz respeito a disciplina das nossas ligas.
Desta forma deixa-mos aqui algumas situações a titulo identificativo. 

2. Qualquer tipo de ofensa/ injúria ou ameaça ao árbitro dará direito a cartão vermelho. Todo o tipo de agressão seja física
ou verbal a qualquer elemento presente no recinto dará direito de exclusão do torneio.

1. Todas as decisões da equipa da arbitragem são vinculativas para o jogo, podem no entanto, 
ser contestadas á posterior por mail, assim como qualquer reclamação ou protesto relacionado com o jogo.

1. Todos os cartões vermelhos serão analisados pelo concelho de disciplina, a fim de verificar que tipo de castigo aplicar.

O objetivo deste Regulamento surge na necessidade de estabelecer algumas regras, com o intuito de se alcançar um 
comportamento adequado por parte de todos os intervenientes.

2. Qualquer situação fora do normal que não conste do presente regulamento disciplinar ficará sobre a alçada e decisão

do conselho disciplinar.


