REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2018

FINALIDADE
O campeonato de futsal do cursinho tem por objetivo a integração entre os alunos e
incentivar o desporto educacional escolar.

PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do campeonato, alunos devidamente matriculados nos cursinhos de
SA, SBC e SCS em 2018, professores e funcionários.

Nº DE PARTICIPANTES POR EQUIPE
As equipes inscritas deverão ter no mínimo 5 e no máximo 8 integrantes.

O CAMPEONATO DE FUTSAL SÓ ACONTECERÁ SE, NO MÍNIMO, 10 EQUIPES SE
INSCREVEREM.
O CAMPEONATO TERÁ DUAS MODALIDADES: MASCULINOE E FEMININO.
Não existirão equipes mistas!

PROCEDIMENTOS
Todas as equipes devem se apresentar para a mesa de arbitragem 20 minutos antes do
horário marcado para seu jogo. Caso alguma equipe não esteja em quadra no horário marcado,
será desclassificada.
Antes do horário marcado do jogo, o aluno deverá apresentar seu ticket (ou cartão
magnético) juntamente com o RG. Sem a apresentação dos documentos citados fica impedida
a sua participação.

Os alunos deverão apresentar-se devidamente uniformizados ou trajando roupas
esportivas adequadas para as competições. Todos os atletas de cada equipe devem,
obrigatoriamente, usar shorts da mesma cor e camisetas da mesma cor.
Não serão aceitos jogadores trajando calças ou bermudas jeans, calça de moletom (com
exceção ao goleiro), sapatos e uso de boné.
Não será permitido uso de brincos de qualquer tamanho, anéis, pulseiras, piercings,
relógios, correntes, gargantilhas, bem como qualquer objeto que coloquem em risco a
integridade física dos atletas;

REGRAS:
•
•
•
•
•
•

Serão adotadas as regras oficiais da Confederação Brasileira de Futsal;
As partidas serão disputadas em 2 tempos de 10 minutos cada;
Cada equipe tem direito a um pedido de tempo, de 1 minuto, por jogo, devendo cada
capitão, escolher se será no primeiro tempo ou no segundo tempo de jogo;
Cada equipe pode cometer até 3 faltas por jogo, para equipe adversária cobrar em dois
lances. Da 4ª falta em diante, a cobrança será tiro livre ao gol;
A bola a ser utilizada será a MAX 1000;
Para as partidas que terminarem empatadas, haverá cobrança de 3 pênaltis para cada
equipe, em caso de empate, as equipes baterão pênaltis alternados até sair a equipe
vencedora;

DISPUTAS
O sistema de disputa será confeccionado conforme o número de equipes inscritas na
competição. Os jogos serão realizados no dia 21 de outubro de 2018. As tabelas com os
horários dos jogos serão divulgadas em breve.

Os jogos serão realizados nas quadras do colégio Singular de Santo André, rua Alvares de
Azevedo, 222, centro de Santo André.

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 15 DE OUTUBRO,
entregando
a
ficha
devidamente
preenchida nas secretarias do cursinho,
mediante doação de 1 kg de alimento ou
de suprimentos para ESPA.
Taxa de inscrição: R$10,00 por atleta.

