2° CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL 2016
REGULAMENTO GERAL
DA ORGANIZAÇÃO:
A Secretaria municipal de desporto e turismo de Ametista do Sul promove a
disputa do campeonato regional de Futsal, edição 2015 com participação de equipes da
região, regularmente inscritas em condições de disputarem o referido campeonato.

DISTRIBUIÇÃO PRELIMINARES:
ART.1°

Este regulamento é o conjunto das disposições que regem a disputa do

Campeonato regional de Futsal livre 2016.

ART.2°

As equipes, pessoas físicas e jurídicas que participam da competição, serão

julgadas conhecedoras das leis do Futsal e do presente regulamento assim como,
concordam expressamente, submetendo-se sem reservas a todas as disposições que desta
possam emanar.

DAS INSCRIÇÕES:
ART.3°

Poderão participar deste campeonato atletas amadores e considerados

profissionais.
Veteranos: Poderão participar atletas com 35 anos completos até o final do
ano.

ART.4°

As equipes que participarão do campeonato deverão para fins de inscrições

retirarem junto á secretaria municipal de desporto e turismo de Ametista do Sul, as fichas
de inscrição bem como, entrega-las devidamente preenchidas dentro do prazo fixado para
tal;
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ART.5°

As inscrições serão aceitas com o limite de 12 atletas por equipe e com a

identificação de cada atleta através de identidade ou CPF. As equipes poderão inscrever
no mínimo 7 atletas e no máximo 12 durante todo o campeonato, sendo que poderão
inscrever 2 atletas até o final da primeira fase. O atleta que já participou do campeonato
com uma equipe, não poderá jogar para outra equipe da mesma categoria. Além dos
atletas, deverão estar inscritos na ficha de inscrição o técnico da equipe e massagista.

ART.6°

O técnico inscrito, no decorres do campeonato poderá mudar de equipe

MEDIANTE O PAGAMENTO DE TAXA DE R$100,00 a comissão organizadora.

ART.7°

Os atletas que se inscreverem em mais de uma equipe da mesma categoria,

serão enquadrados nas penalidades prevista no CBDF, sendo que a comissão
organizadora não se responsabilizara em dar condições de jogo a quem incorrer nesta
falta.

ART.8°

As equipes serão responsabilizadas pelas irregularidades nas inscrições de

seus atletas.

ART.9°

A equipe que utilizar atleta irregular em uma partida, e a equipe adversaria

protestar e comprovar, revertera os pontos em favor do adversário, e a equipe infratora
perderá mais dois pontos. Qualquer reclamação contra irregularidade contra a equipe
adversaria deverá ser feita antes do início do jogo. Poderão protestar após o termino do
jogo, porém sem benefício dos pontos convertidos.

ART.10°

Poderão participar desta competição atletas com idade MINIMA de 15

Anos.
PARAGRAFO ÚNICO – Com autorização dos pais.

COM RELAÇÃO AOS ÁRBITROS:
ART.11°

A equipe de arbitragem será contratada pela Secretaria Municipal de

Desporto e Turismo de Ametista do Sul, não cabendo aos clubes, qualquer impugnação
dos mesmos.
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ART.12°

Todos os jogos deste campeonato terão a participação de quatro árbitros

(PRINCIPAL E AUXILIAR), cronometrista e anotador.

ART.13° A atuação dos árbitros sofrera a supervisão da comissão organizadora. Caso
falte algum árbitro será feito um acordo com as equipes e será escolhido entre o público
um substituto.

ART.14°

Em caso de incidente durante a partida o árbitro oficial poderá ser

substituído pelo anotador ou pelo árbitro de cronômetro para auxiliar na partida.

ART.15°

Caberá as equipes participantes, resguardarem as condições físicas e

normais da equipe de arbitragem.

ART.16°

As funções dos árbitros começa no momento de sua entrada na quadra e

termina com a entrega da Sumula de jogo.

ART.17° Os membros da Comissão Disciplinas não serão revelados.

DAS INSTALAÇÕES:
ART.18° Caberá ao CMD oferecer as condições para realização das rodadas previstas
no carnê.

ART.19° A Secretaria Municipal de Desporto e Turismo de Ametista do Sul, não se
responsabilizará por acidentes, danos matérias, próprios ou terceiros, antes durante e
depois da competição, bem como, não aceitará nenhum pedido de indenização.
PARAGRAFO ÚNICO: O CMD em caso de danos ao local onde se realizem os jogos
ou ao material deste órgão, responsabilizará as pessoas envolvidas.

ART.20°

Será rigorosamente proibido jogar bola nas laterais da quadra durante a

realização de uma partida.
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CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
ART.21°

Caso haja igualdade de pontos entre duas equipes, será observado os

seguintes critérios de desempate:
1° - Confronto Direto;
2° - N° de Vitorias;
3° - Gols Sofridos;
4° - Gols Marcados;
5° - Sorteio.

ART.22° Caso a igualdade de pontos seja entre 3 ou mais equipes, será observado os
seguintes critérios de desempate:
1° - N° de Vitorias;
2° - Gols Sofridos;
3° - Gols Marcados;
4 - Sorteio.

ART.23° Os pontos serão contados da seguinte forma:
1° Vitoria: 03 Pontos
2° Empate: 01 Ponto
3° Derrota: 00 Ponto

4

DAS INFRAÇÕES E EXPULSÕES:
ART.24°

Todo o atleta expulso deverá cumprir suspensão automática no próximo

jogo, compromisso de sua equipe no campeonato, não sendo computado o (WO), sendo
que o atleta que for expulso por agressão caracterizada física ou verbal a arbitragem
(SUSPENÇÃO DE 90 Á 320 DIAS ou ELIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES DO
CAMPEONATO), agressão a companheiro de equipe ou de equipe adversaria poderá ser
suspenso por 60, 90, 180, 360 dias ou eliminação das atividades do campeonato.
PARAGRAFO ÚNICO: Toda reincidência no mesmo artigo, a pena será maior que a
mínima aplicável;

ART.25°

O atleta, técnico ou dirigente que se manifestar de forma grosseira ou

injuriosa contra membros, decisões ou atos do CMD e comissão organizadora, será
possível de julgamento e punição.

ART.26° Ao final de cada fase, os cartões serão zerados, com a exceção dos suspensos
por cartão vermelho ou três amarelos.

ART.27°

Todas as infrações a este Regulamento ou a Regulamento Disciplinar

Desportivo, serão julgados pela (C.J).

ART.28°

As equipes terão 15 minutos para entrar em quadra devidamente fardadas

para o início da partida. Caso a equipe esteja atrasada deverá avisar com antecedência e
caberá a equipe de arbitragem decidir de dará o W.O. ou não. O jogador que não
apresentar identificação não poderá disputar a partida.
PARAGRAFRO ÚNICO: Em caso de W.O todos os próximos jogos das equipes
adversarias serão consideradas 1x0, COM EXCEÇÃO DO ULTIMO JOGO SE
ESTIVER A PREJUDICAR A EQUIPE QUE IRÁ JOGAR, E ESTA PRECISAR
DE SALDO COMO EXEMPLO: GANHAR O JOGO POR 5 A 0, A EQUIPE
PREJUDICADA SERÁ BENEFICIADA PELO RESULTADO DE 5 A 0.

ART.29° A equipe que perder um jogo por W.O. será automaticamente eliminada do
campeonato. Salvo se o ocorrido tiver gravidade comprovada.
PARAGRAFRO ÚNICO: E pagará o cheque calção no valor de R$1.000,00.
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ART.30°

Somente poderão fazer parte em jogos oficiais atletas e dirigentes

regularmente inscritos na ficha de inscrição. Deverão ficar nos locais determinados, o
massagista e atletas do banco de reservas devem permanecer sentados durante o decorres
do jogo.
PARAGRAFRO ÚNICO: Atleta do banco de reservas que se comportar de maneira
indevida poderá ser punido pelo árbitro da partida.
O atleta ou membro da equipe suspenso da partida não poderá ficar no banco de
reservas ou junto aos mesários, nem mesmo atrás do setor onde se encontram os mesmos.

COM RELAÇÃO AO HORÁRIO DOS JOGOS:
ART.31°

A confecção da tabela dos jogos, local e horário serão de competência da

comissão organizadora.

ART.32° O horário de início dos jogos estabelecidos em carnê ou mudanças, deverão
ser rigorosamente cumpridos pelas equipes.

ART.33° A equipe que não comparecer em quadra em horário estabelecido em carnê
para início da partida, terá um prazo de tolerância de 15 minutos para o 1° jogo da rodada
e de 15 minutos para os demais jogos. Após será aplicada o W.O.

ART.34°

Será eliminada da competição a equipe que não participar de toda

programação de jogos, será por falta de N° regulamentar de atletas ou por se recusar, sobe
qualquer pretexto, a iniciar ou continuar uma partida.

ART.35°

Os atletas e membros da comissão técnica deverão ser indicados e

relacionados em sumula antes do início do jogo.

ART.36° Somente poderão fazer parte do banco de reservas os seguintes elementos:
7 atletas reservas; 1 treinador e auxiliar; 1 massagista, devidamente fardados e
identificados em sumula.

ART.37° Nenhum jogo poderá ser iniciado com menos de 03 atletas em cada equipe,
do mesmo modo, nenhum jogo poderá ter continuidade se uma das equipes, ou ambas,
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ficarem com menos de 03 atletas. Após início da partida nenhum jogador atrasado poderá
entrar em quadra ou fazer parte do banco de reservas.

ART.38° Se uma equipe entrar em quadra com 3 jogadores não havendo ninguém no
banco, deverá jogar toda a partida com os mesmos 3 jogadores.

DAS SÚMULAS.
Protestos, Duração e Cancelamento de Rodadas.
ART.39° As sumulas dos jogos serão emitidas em uma via.
PARAGRAFO ÚNICO: As sumulas deverão ser assinadas pelo capitão e treinador de
cada equipe, os quais serão responsáveis pelas mesmas. Cada jogador deve trazer consigo
identidade ou CPF para fins de identificação, não podendo participar dos jogos sem
prestar documentos para o mesário.

ART.40°

O cancelamento de rodadas cabe a Secretaria Municipal de Desporto e

Turismo de Ametista do Sul avisar os times que não acontecerá. Usando para que os
meios de comunicação local, o telefone de atletas das equipes.

ART.41° Os jogos da 1° fase do campeonato terão a duração de 20 minutos corridos
para cada lado e intervalo de 5 minutos. O tempo só será parado por decisão do árbitro
sob critério de alguma lesão sobre os jogadores.
PARAGRAFO ÚNICO: Na fase final, os jogos serão cronometrados com 20 minutos
para cada lado e intervalo de 10 minutos.

ART.42°

Em caso de empates na fase seminal e final, a partida será levada

diretamente para as penalidades.

ART.43°

As portarias, convocações, citações e julgamentos será afixados na

Secretaria Municipal de Desporto e Turismo de Ametista do Sul, não responsabilizandose este órgão pelo descumprimento das decisões públicas.
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ART.44°

Durante a realização deste campeonato não serão aceitas modificações na

modalidade de disputa e nem pedidos de transferência de jogos previstos em carnê.

ART.45°

Os protestos serão aceitos até dois dias uteis após o termino do jogo,

devidamente protocolados na Secretaria Municipal de Desporto e Turismo de Ametista
do Sul, mediante pagamento de R$100,00 para retirada de qualquer documento.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:
ART.46°

Os jogos serão regidos pelas leis que regem as disputas oficiais de Futsal,

no que for omisso a esse Regulamento.

ART.47° O presente regulamento foi aprovado pelo conselho Arbitral.
PARAGRAFRO ÚNICO: Toda a equipe deverá deixar um cheque calção do valor de
R$1.000,00 A COMISSÃO ORGANIZADORA, este cheque deverá ser nominal a
comissão organizadora. No final do campeonato todas as equipes receberão os seus
cheques de volta. Na categoria força livre o valor a ser pago dever ser de R$300,00 de
Inscrição.
Na categoria Veteranos, inscrição será no valor de R$250,00.
Na categoria feminina a inscrição será no valor de R$ 200,00.
E um cheque calção no valor de R$ 500,00

ART.48°

Todo o atleta que receber três cartões amarelos deverá cumprir suspensão

de um jogo e pagar uma multa de R$15,00, em caso de cartão vermelho cumprira
suspensão e pagará multa de R$25,00.
PARAGRAFO ÚNICO: O pagamento deve ser feito junto a secretaria de esportes antes
da data da próxima rodada mesmo que a equipe não jogue a rodada. Para cada prazo de
pagamento não comprido será taxado 2x o valor do cartão recebido. Jogadores suspensos
que não efetuarem o pagamento de seus cartões não jogarão a próxima partida mesmo
que tenha cumprido sua suspensão.
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FORÇA LIVRE
- São 17 equipes participantes divididas em 3 chaves.
- Duas chaves de 6 e uma de 5.
- Na primeira fase as equipes jogam entre si, na mesma chave;
- Classificam-se 3 equipes, nas chaves com 6.
- Classificam-se 2 equipes na chave com 5.
- Totalizam 8 equipes classificadas.
- No mata-mata segue o critério de classificação no geral.

1° colocado
2° colocado

X

8° colocado

X

7° colocado

3° colocado

X

6° colocado

4° colocado

X

5° colocado

- Na semifinal os confrontos serão definidos por sorteio.
OBS: Não Haverá disputa de 3° e 4° Lugar.

CATEGORIA VETERANOS
- São 8 equipes participantes.

- Na 1° fase as equipes se enfrentam entre si, na mesma chave.
- Classificam-se 4 equipes por chave;
No Mata-Mata: Jogo Único
1° Colocado

X

4° Colocado

2° Colocado

X

3° Colocado

OBS: Não haverá disputa de 3° e 4° Lugar.
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CATEGORIA FEMININA
- São 9 equipes participantes.
- As equipes jogam entre si, na mesma chave.
- Classificam-se 4 equipes.
No mata-mata
1° colocado X 4° colocado
2° colocado X 3° colocado
OBS: não haverá disputa de 3° e 4° lugar
- Obrigatório o uso de calçados apropriados para a modalidade, sem o mesmo não
poderá jogar.

PREMIAÇÃO
Força-livre
1° colocado= R$ 2.500,00, troféu e medalha.
2° colocado= R$ 1.500,00 e troféu.
Artilheiro= troféu
Goleiro menos vazado= troféu
Veteranos
1° colocado= R$ 700,00, troféu e medalha.
2° colocado= R$ 300,00 e troféu.
Artilheiro= troféu
Goleiro menos vazado= troféu
Feminino
1° colocado= R$ 600,00, troféu e medalha.
2° colocado R$ 300,00 e troféu.
Artilheira= troféu
Goleira menos vazada= troféu
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Força-livre
Chave A:

Chave B

NEW ACADEMIA

SANTO ANTÃO

SÃO MIGUEL (PLANALTO)

SANDRA MODAS

INSTALADORA BERTOLETTI

NÃN GA (IRAÍ)

ZERO GRAU

ELITE FUTSAL

CHAPEAÇÃO DO ALCIONE

CONCREFATOS ALMEIDA

CMD TAQUARUÇU DO SUL

CAGEMAS- JOCEMAR GESSO FW

Chave C
ABASTECEDORA AMETISTA
BOTECO DO LIÃO
METAL SUL
AGROCENTRO
AMIGOS DO PAGONEJO (ALPESTRE)

Veteranos

Feminino

CADENA PEDRAS

SCMBB

PENHAROL

PLANALTO

AMIGOS DA SEXTA COURO ESPORTE

NACIONAL

AMIGOS DO PAGONEJO (ALPESTRE)

UNIDAS POR ACASO VITOR I/C

FRIZZO (PLANALTO)

SANDRA MODAS

UNIÃO DE SANTA CRUZ

A LIGA

TABAJARA

AMIGAS DO PAGONEJO

CMD TAQUARUÇU DO SUL

CRISTAL DO SUL
CRZC FC
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