Filiada a Federação Catarinense de Futebol de Salão

FESTIVAL DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA 09 ANOS 2017
REGULAMENTO GERAL e TÉCNICO
DA FINALIDADE
O Festival de Futsal Categorias sub 09 tem por finalidade promover o intercâmbio esportivo entre os participantes,
dar continuidade ao processo pedagógico vivenciado nas escolas e desenvolver os princípios que norteiam o esporte
educacional de nossa região.
DA SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO.
Art. 1º - A Supervisão, organização e execução do Festival de Futsal categoria sub 09 estará a cargo da ADESC.
DA PREMIAÇÃO
Art. 2º - Aos participantes do evento será conferida a seguinte premiação:
Categoria sub 09
 1º Lugar: 1 troféu + 20 medalhas;
 2º Lugar: 1 troféu + 20 medalhas;
 3º Lugar: 1 troféu + 20 medalhas;
 4º Lugar: 1 Troféu +20 medalhas.
 Defesa menos vazada: 1(um) troféu;
 Artilheiro: 2(dois) troféus.
Parágrafo único: Caso haja empate em gols entre dois ou mais atletas, o troféu será entregue ao atleta melhor
classificado, se os atletas forem da mesma equipe ficará a critério do respectivo técnico escolher para quem deverá ser
entregue o troféu.
DO NÚMERO DE PARTICIPANTES
Os MUNICIPIOS participantes do Festival de Futsal Categoria sub 09 são:
CHAVE ÚNICA:
1.
2.
3.
4.

ARMAZÉM;
BRAÇO DO NORTE;
GRAVATAL;
GRÃO PARÁ;

5.
6.
7.
8.

ORLEANS;
RIO FORTUNA;
SÃO LUDGERO;
STA ROSA DE LIMA.

DO SITEMA DE DISPUTA
Art. 3º - O campeonato será disputado em 04(quatro) fases:
 1ª Fase – CLASSIFICATÓRIA: Os jogos serão realizados em turno único, rodízio simples entre as equipes,
classificando-se para 2ª fase as 06(seis) equipes melhores colocadas.
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 2ª Fase – Eliminatórias:
1º jogo= 3º colocado 1ª fase X 6º colocado 1ª fase;
2º jogo= 4º colocado 1ª fase X 5º colocado 1ª fase.
As equipes 3º e 4º lugares na 1ª fase jogam com a vantagem do empate no tempo normal para classificarem, e as equipes
1ª e 2ª colocadas do turno estão pré-classificadas para as semifinais.
 3ª Fase – SEMIFINAL: Será 01(uma) S/F com cruzamento:
1º jogo= 1º colocado 1ª fase X vencedor entre 4º x 5º colocados 1ª fase;
2º jogo= 2º colocado 1ª fase X vencedor entre 3º x 6º colocados 1ª fase.
Nesta fase não haverá vantagem, se o certame terminar empatado, serão realizadas cobranças 05(cinco) penalidades cada
equipe (seguindo a regra do futsal).
 4ª Fase – FINAL:
1º jogo= Perdedor jogo nº 01 X Perdedor jogo nº 02;
2º jogo= Vencedor jogo nº 01 X Vencedor jogo nº 02.

Art. 4º - Critérios de desempate:
*Entre 02(duas) equipes:
1. Confronto Direto;
2. Maior número de vitórias;
3. Maior saldo de gols;
4. Menor número de gols sofridos;
5. Maior número de gols marcados;
6. Sorteio.
*Entre 03(três) ou mais equipes:
1. Maior número de vitórias;
2. Maior saldo de gols;
3. Menor número de gols sofridos nas partidas realizadas entre si;
4. Maior número gols marcados nas partidas realizadas entre si;
5. Sorteio.
Art. 5º - Para efeito de classificação (contagem de pontos):
a. VITORIA
03 pontos
b. EMPATE
01 ponto
c. DERROTA
00 ponto
Art. 6º - Os jogos do Festival de Futsal Categoria sub 09 serão disputados nos ginásios definidos em congresso técnico e
pela diretoria da ADESC.
Art. 7º - Os jogos da 1ª fase serão realizados aos domingos com início do primeiro jogo marcado para ás 08h45min com
tolerância de 30(trinta) minutos somente para o primeiro jogo, no período matutino.
Art. 8º - A equipe que não comparecer no horário previsto para a realização dos jogos, será punido com WxO, sendo que a
equipe presente será considerada como vencedora do jogo pelo placar por lx0.
Pena – Pagamento de multa de 01(um) salário mínimo, sendo que na reincidência a equipe será eliminada da competição
bem como suspensa pelo prazo de 02(dois) anos de todos os eventos realizados pela ADESC. Caso a equipe infratora se
recusar a pagar será eliminada da competição, bem como suspensa pelo prazo de 02(dois) anos de todos os eventos
realizados pela ADESC.

Art. 9º - As bolas para a realização dos jogos serão: da marca Penalty Max 100 e serão de responsabilidade da
equipe sede.
Art. 10º - A equipe mandatária do jogo será obrigada a trocar de uniforme caso haja coincidência de cores, a critério do
árbitro.
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Art. 11º - Só poderá participar do jogo o atleta nascido a partir do ano de 2008 (até 09 anos).
Parágrafo único: Cada técnico deverá apresentar a documentação necessária à comprovação da idade do respectivo
atleta.
Art. 12º - O atleta que receber o terceiro cartão amarelo estará automaticamente impossibilitado de participar do próximo
jogo de sua equipe.
Art. 13º - sem efeito.
Art. 14º – Prevalecem para este Campeonato todos os dispositivos emanados nas regras da CBFS.
Art. 15º - Todas as pessoas ligadas direta ou indiretamente a este Campeonato, devem ser fiéis e obedientes ao presente
regulamento.
Art.16º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Festival de Futsal Categoria 09 anos.

REGULAMENTO TÉCNICO
Art. 1º – Será obrigatório o uso de caneleiras nas partidas e demais equipamentos necessários a pratica do futsal
como determina a regra oficial da CBFS.
Art. 2º - Não caberá protesto sobre uniforme caso o arbitro der condição de jogo.
Art. 3º - As equipes poderão inscrever até 20 atletas, desde que munido da documentação necessária (RG original, certidão
de nascimento original ou ambos autenticados ).
Art. 4º - Os jogos terão a seguinte duração:
a)

Categoria sub 09: serão 20(vinte) minutos corridos, divididos em 02(dois) períodos de 10(dez) minutos cada,
com 02(dois) minutos de intervalo entre os períodos.

DE ACORDO COM O REGULAMENTO:

1.
3.
5.
7.

EQUIPES
ARMAZÉM
GRAVATAL
ORLEANS
Sta Rosa de Lima

REPRESENTANTE
2.
4.
6.
8.

EQUIPES
Braço do Norte
GRÃO PARÁ
RIO FORTUNA
São Ludgero

REPRESENTANTE

______________________________
LIGA DESPORTIVA ADESC
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