REGULAMENTO GERAL
DA FINALIDADE
O Campeonato Internúcleos Champions League de Futsal tem por finalidade:
A)
Promover a integração e confraternização entre os atletas dos núcleos de futsal;
B)
Desenvolver o espírito desportista nas crianças, através de uma competição sadia;
C)
Proporcionar a integração dos pais e familiares junto aos atletas.
DA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO
A promoção é da Aerc Juventus. A organização é da Acessus Esportes. Tendo o apoio da,
Bella Luna Aromas.
DOS PARTICIPANTES
Somente poderão participar da competição atletas devidamente inscritos dentro das categorias
2003/2004, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010 e 2011/2012.
Cada atleta poderá estar inscrito somente uma equipe dentro da sua categoria, e poderá se
inscrever em outra categoria superior a sua. A equipe que inscrever e colocar irregularmente o
aluno/atleta, será eliminada da competição.
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições são realizadas junto ao professor nos núcleos de treinamento da Juventus ou
entidades convidadas. Poderá inscrever atletas durante o campeonato somente as equipes que não
completarem seu quadro de 12 atletas.
DO LOCAL DOS JOGOS
Os jogos serão disputados nos ginásios, indicados pela organização.
DO HORÁRIO DOS JOGOS:
Os jogos que serão realizados no turno da manhã terão início às 08 horas com 10 minutos
de tolerância para a primeira partida. Os demais jogos iniciarão conforme prevê o carnê de jogos.
DA EQUIPE DE ARBITRAGEM:
A arbitragem estará sob a responsabilidade da Organização.
DA ASSINATURA DA SÚMULA:
Somente o treinador assinará a súmula. Os demais atletas deverão apenas identificar-se junto
à mesa para conferir seu nome na súmula. Os atletas retardatários poderão ingressar na equipe até
antes do término do 1º tempo da partida.
DO UNIFORME:
As equipes deverão comparecer com camisetas de treino, calção e tênis. O goleiro deverá usar
camisa diferente. Será utilizado coletes nas equipes visitantes.
DO BANCO DE RESERVAS:
Somente poderão permanecer no banco de reservas o treinador e os suplentes devidamente
uniformizados. Não será permitida a presença de garrafas de vidro e latas junto ao banco de reservas ,
não será permitido que nenhuma equipe, durante a partida faça fotos ou filmagem na parte destinada
aos atletas, pois a movimentação durante a partida na area do jogo dificulta o desenpenho dos atletas
bem como da arbitragem.

DAS BOLAS
As bolas serão fornecidas pelos organizadores, conforme segue:
Categoria 2003, 2004 ,2005, 2006 e 2007 = 200 / 2008 a 2012 = 100
DO TEMPO DE JOGO
Todos os jogos serão disputados em 02 tempos de 12 minutos, com intervalo de 1 minuto
intervalo.
DA DISCIPLINA
1- A equipe que disputar a partida com atleta irregular, será eliminada da competição. Os
pontos serão em favor do adversário. Se o adversário tinha o resultado favorável, este será mantido.
Caso contrário o resultado será de 2x0 em favor do adversário da partida em que houve a
irregularidade e dos próximos adversários.
2- O atleta que receber o 3º cartão amarelo cumprirá automaticamente 01 partida de
suspensão;
3º- O atleta expulso por colocar a mão na bola será suspenso para o restante da partida;
4ª- O atleta expulso por jogada violenta cumprirá automaticamente 02 partidas de suspensão;
5º- O atleta expulso por reclamação - 01 partida;
6º- O atleta expulso por ofensas, cumprirá automaticamente 03 partidas de suspensão;
7º- O atleta ou qualquer membro da comissão técnica que for expulso por agressão ao
adversário, equipe de arbitragem ou de organização, será eliminado da competição, além de ser
suspenso por 1 ano de qualquer competição organizada pela ACESSUS.
8º- Os cartões serão acumulativos, porem de maior valor predominará;
9º- Após os jogos o treinador e atletas poderão ser citados em súmula por motivos
disciplinares e cumprirão automaticamente 03 partidas de suspensão. Caso o citado já tenha sido
expulso cumprirá a pena pela expulsão e mais a pena por citação em súmula;
10º- O treinador que for expulso poderá, somente uma vez, ser substituído por outro;
11º- As decisões serão inapeláveis, não cabendo recursos aos participantes;
12º- As equipes deverão fazer seu controle de cartões;
13º -Os cartões serão zerados nas trocas de fase;
14º- A Comissão Organizadora tem a liberdade de suspender da competição, qualquer equipe
que não se enquadrar dentro dos princípios de conduta e ética.
DO W.O.:
Caso a equipe não compareça ao seu jogo ou se negue a disputá-lo, será considerado WO e a
equipe será eliminada da competição. Os pontos serão em favor do adversário. O resultado será de 2
x 0 em favor do adversário da partida em que ocorreu o WO. Este resultado também valerá para os
próximos jogos.

DA PONTUAÇÃO:
 Vitória - 03 pontos
 Empate - 01 ponto
 Derrota - 00 ponto
DA PREMIAÇÃO
Serão premiados com medalhas, o campeão e vice-campeão de cada categoria.
DAS REGRAS
Para as categorias até 2008 serão utilizadas as regras oficiais da FGF.
Para as categorias 2009 a 2012 serão observadas as seguintes regras:
 no tiro de meta, o goleiro não poderá dar balão. Se isto ocorrer, deverá repetir a saída, com
as mãos;






a devolução para o goleiro não será observada, o mesmo não podendo dar balão.
as cobranças de laterais e escanteios não serão observadas a rigor,
as substituições serão efetuadas com a bola parada,
a saída de jogo deverá obrigatoriamente ser efetuada em dois toque. Basta que um atleta
toque na bola para dar condições para que o outro chute a gol.

DO SISTEMA DE DISPUTA
O sistema de disputa será conforme disposto no carnê de jogos.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Para todas as categorias. Se ao final de uma fase de classificação, duas ou mais equipes
estiverem empatadas na pontuação serão observados os seguintes critérios de desempate:
1º2º3º4º-

confronto direto (somente entre duas Equipes);
defesa menos vazada;
saldo de gols;
sorteio.

Nas semi-final - se houver empate serão cobradas penalidades máximas na forma
regulamentar.
Não haverá disputa do 3º lugar.
Na final – se houver empate será disputada uma prorrogação de dois tempos de cinco
minutos, permanecendo o empate, a decisão será nas penalidades máximas.
DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos ou referentes a este regulamento serão resolvidos pela comissão
organizadora da Acessus Esportes.
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