REGULAMENTO – REGIONAL DMF ESPORTES DE FUTSAL

EDIÇÃO 2019

REGIONAL DMF ESPORTES DE FUTSAL
REGULAMENTO GERAL DO REGIONAL DMF ESPORTES DE FUTSAL – 2019

I - DA DEFINIÇÃO E DA FINALIDADE
Art. 1º. – O REGIONAL DMF ESPORTES DE FUTSAL – EDIÇÃO 2019 é uma competição
realizada pela empresa Acessus Esportes.
Art. 2º - O REGIONAL DMF ESPORTES DE FUTSAL – EDIÇÃO 2019 tem por finalidade
incentivar cada vez mais a participação no esporte e integração entre municípios da região,
promover a ampla mobilização das crianças em torno de hábitos saudáveis, bem como identificar
talentos no cenário esportivo e aprimorar sua continuidade, visando o desenvolvimento da
personalidade integral do jovem e melhoria de sua qualidade de vida.
Art. 3º - Para todos os fins, os participantes da competição serão considerados conhecedores
das regras esportivas adotadas neste Regulamento Geral e em Informes específicos, ficando
submetidos a todas as disposições e penalidades que delas possam emanar.
Art. 4º - Em todos os jogos do REGIONAL, serão reconhecidos os seguintes poderes: a) Comitê
Organizador; b) Comissão Disciplinar formada por representantes das equipes participantes.
II – DA ORGANIZAÇÃO
Art. 5° - A organização do Regional caberá a Acessus Esportes que compete em determinar e
julgar todas as infrações cometidas no certame com base no Código de Justiça e Disciplina
Desportiva e outras adaptações decididas de comum acordo com as equipes participantes
contidas no presente regulamento.
III – DA DISCIPLINA
Art. 6° - Todo participante, dirigente, treinador, atleta, árbitro ou torcedor que tenha conduta
incompatível com o ambiente esportivo (ofendendo e/ou promovendo ou participando de tumultos
e distúrbios durante o campeonato), será suspenso e/ou excluído da competição e poderá
também causar a eliminação de sua equipe do evento, conforme julgamento em assembleia
diretiva da entidade.
Art. 7º – Todos os participantes do REGIONAL poderão sofrer as sanções disciplinares previstas
na legislação em vigor.
Art. 8º – As sanções disciplinares serão aplicadas a critério exclusivo da Comissão Disciplinar,
nos termos das disposições deste Regulamento e da legislação desportiva.
Art. 9º - No caso de algum responsável por equipe impetrar recurso contra outra equipe ou contra
a arbitragem, em função de possível transgressão ao Regulamento, este recurso deverá ser
entregue, através do responsável pela equipe, à ACESSUS, por escrito, até 24 (vinte e quatro)
horas após o término da partida, para posterior julgamento da organização.
IV – DA PARTICIPAÇÃO
Art. 10º – Somente poderá participar do REGIONAL, na qualidade de atleta, o (a) aluno (a) que:
estiver inscrito como membro de uma equipe dentro do prazo de inscrições e de acordo com as
regras determinadas por este Regulamento.
Art. 11º – Os clubes participantes deverão organizar sua(s) equipe(s), sendo possível a inscrição
de mais de uma equipe por categoria. Parágrafo Primeiro – A organização e a inscrição das
equipes ficarão sob a responsabilidade dos Clubes participantes que deverão preencher as
fichas e envia-las digitadas.
V - DA INSCRIÇÃO
Art. 12º – Cada equipe deverá inscrever até no máximo 15 atletas, nos termos do Art. 13.
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Art. 13º – As inscrições serão formalizadas mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição,
devidamente digitadas e encaminhada à ACESSUS ESPORTES, presencialmente ou por meio
do endereço virtual acessusesportes@gmail.com no período de 01 a 27 de agosto de 2019.
Art. 14º - Poderá inscrever atletas durante a competição apenas as equipes que não completaram
seu quadro de 15 atletas na fase classificatória.
Art. 15º - A identificação dos atletas e comissão técnica será através de um documento oficial,
identidade original ou cópia autenticada e/ou certidão de nascimento, não sendo obrigatório a
apresentação do RG do atleta durante a fase classificatória.
VI - DAS CATEGORIAS
Art. 16º - As categorias serão casadas respeitando os seguintes anos:
MASCULINO
Nascidos em 2011, 2012 e 2013;
Nascidos em 2009 e 2010;
Nascidos em 2008 e 2007;
Nascidos em 2006 e 2005;
Nascidos em 2004 e 2003
FEMININO
Nascidos em 2004, 2005 e 2006 com 3 atletas nascidos em 2003, (podendo jogar apenas 2 por
jogo)
VII – DO SISTEMA DE DISPUTA
Art. 17º – O sistema de disputa será definido de acordo com o número de participantes. Parágrafo
Único – A modalidade de futsal será disputada de acordo com as regras oficiais, adotada pela
respectiva confederação, deste Regulamento.
Art. 18º - Os jogos terão seu início pontualmente no horário divulgado no Carne de Jogos, sendo
considerada perdedora, por ausência (W x O), a equipe que não estiver apta à disputa, dentro
do local de competição, até no máximo 10 (dez) minutos após o horário estabelecido (tolerância
de atraso válida apenas para o primeiro jogo da rodada), ou se retirar antes do término do período
regulamentar.
Parágrafo Primeiro - Não poderá ser alegado para justificar os atrasos, serviço de alimentação,
mau tempo, trânsito e dificuldades em localizar o local da competição.
Parágrafo Segundo - Os casos de ausência (W x O) serão encaminhados à Organização e estão
passíveis de sanção de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que se aplica
subsidiariamente.
Art. 19º - Toda equipe ou atleta participante deverá estar no local de competição, no mínimo, 30
(trinta) minutos antes do horário previsto e em condições de jogo, quando será requisitada a
documentação prevista no parágrafo terceiro do art. 15 deste Regulamento.
Art. 20º - Qualquer competição que venha a ser suspensa ou transferida por motivo de força
maior será realizada no máximo em até 7 (sete) dias após a data anteriormente fixada, desde
que nada mais haja que impeça a sua realização normal, obedecendo as regras oficiais da
modalidade esportiva.
Art. 21º - Somente será permitida a presença, dentro dos locais de competições e durante a
realização das mesmas, de pessoas devidamente credenciadas pela Coordenação de
Competição, de acordo com as regras da respectiva modalidade.
Art. 22º – Na fase eliminatória, se ao final dos dois períodos jogados os times ficarem no empate
de gols será realizada a disputa de pênaltis, inicialmente com 3 (três) cobranças para cada
equipe, permanecendo ainda o empate, cobranças um a um até haver o vencedor.
.
VIII - DOS JOGOS
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Art. 23º - A duração da Partida será de dois tempos de 00:12 (doze minutos) com intervalo de
00:02 (dois minutos) entre eles. Cada equipe tem direito a (um) tempo técnico em cada tempo.
Art. 24º – As substituições serão de número indeterminado e volante, a qualquer tempo do jogo
sem precisar pará-lo para ocorrer.
Art. 25º - Tiro de Canto e Lateral deverão ser cobrados com os pés e a bola em cima da linha.
Art. 26º - O goleiro pode atuar em qualquer parte da quadra, mas apenas pode utilizar as mãos
dentro da sua área. O Goleiro também pode ser substituído a qualquer momento do jogo. Pode
lançar a bola com a mão ao campo adversário, não pode marcar gol de baliza a baliza com a
mão. Apenas com o pé.
IV - DA CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO
Art. 27º - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 02 (dois) ou mais Clubes aplicam-se
sucessivamente, os seguintes critérios técnicos de desempate:
1º) Menor número de gols sofridos;
2º) Melhor saldo de gols;
3º) Maior número de gols a favor;
4º) Confronto direto;
5º) Sorteio.
Art. 28º - Os pontos serão contados como:
Vitória: 03 pontos;
Empate: 01 ponto;
Derrota: 00 ponto;
WO: 03 pontos.
Art. 29º - Para efeito de apuração de campeão, vice-campeão e 3º lugar, serão considerados os
quatro times que disputarem as semifinais de cada categoria, os dois vencedores farão a partida
final sendo considerado campeão o vencedor e vice-campeão o perdedor, em terceiro lugar será
considerada a equipe que entre os dois perdedores das semifinais tiver obtido o maior número
de pontos na fase classificatória.
X - UNIFORMES
Art. 30º – Os uniformes dos atletas deverão atender às especificações da regulamentação
adotada pela Confederação da respectiva modalidade. Parágrafo Único – Os membros de uma
mesma equipe deverão se apresentar nos jogos igualmente uniformizados.
Art. 31º – Cada equipe participante será responsável pela confecção e manutenção de pelo
menos 1 conjunto de uniformes.
Art. 32º - Nos uniformes não será permitida a inserção de logomarca de patrocínio que faça
alusão ou propaganda de conteúdo racista, religioso, filosófico, de marcas de bebidas alcoólicas
ou cigarros, ou que contenha apologia ao crime ou à violência.
Art. 33º – Não será obrigatória a numeração nos uniformes, no entanto deverá ser informado ao
mesário o nome do atleta que fizer gols ou infrações.
Art. 34º – O uniforme de cada aluno constará de: a) meias de cano longo; b) tênis sem trava.
Parágrafo Único – Havendo coincidência de uniformes entre duas equipes em uma disputa, serão
utilizados coletes para diferenciação.
XI - PREMIAÇÃO
Art. 35º – Haverá premiação com medalhas e troféus para equipes classificadas em 1º, 2º e 3º
lugares.
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XII - CESSÃO DE DIREITOS
Art. 36º – Os integrantes das equipes, assim como quaisquer outros participantes do REGIONAL,
através da adesão ao presente regulamento, que se comprova através do preenchimento do
termo de inscrição ou da efetiva participação, autorizam, em caráter universal, gratuito,
irrevogável e irretratável, aos órgãos de divulgação oficiais e exclusivas, à ACESSUS
ESPORTES, a captar e fixar sua imagem e voz durante todo o período da competição, inclusive
durante os aquecimentos e os treinamentos, em qualquer suporte existente ou que venha a ser
criado, podendo utilizá-los a seu exclusivo critério, a qualquer tempo, em número ilimitado de
vezes, ou armazená-los em banco de dados.
XIII - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 37º - A Organização não se responsabiliza por quaisquer tipos de danos causados a quem
quer que seja, por quaisquer que sejam as razões, quer sejam estes danos físicos, morais ou
financeiros. Parágrafo único - Ficará sobre a responsabilidade do Representante de cada equipe
manter a ordem e disciplina dos integrantes de sua equipe que estiverem diretamente sob sua
guarda, em período integral durante todo o transcorrer da competição.
XIV - DOS CASOS OMISSOS
Art. 38º - Esse regulamento geral adotará disposições aqui previstas e quando necessário leis e
regras do C.B.D.F. – Código Brasileiro Disciplinar de Futebol. Casos omissos serão avaliados e
decididos pelos representantes do campeonato. Todos os documentos expedidos pela
organização serão adendos a esse regulamento.
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