CAMPEONATO DE FUTSAL DO COMÉRCIO / 2018
(CATEGORIAS: ADULTO E VETERANOS)
REGULAMENTO
CAPITULO – 1: DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º - O CAMPEONATO DE FUTSAL DO COMÉRCIO / 2018 – tem por objetivo: o congraçamento
da comunidade, equipes, diretores e atletas e a melhoria do nível técnico tático e a integração do esporte
em nosso município.
Artigo 2º - O campeonato será realizado nas categorias Futsal Adulto (para atletas com no mínimo 16
anos completos); Categoria Veteranos (nascidos até antes de 1980);
Artigo 3º - Todos os participantes do campeonato serão considerados conhecedores deste regulamento
e se comprometem a cumpri-lo estando sujeito às sanções previstas nele e as regras à que ele se
submete;
Artigo 4º - A organização do CAMPEONATO DE FUTSAL DO COMÉRCIO / 2018 não se
responsabilizará por qualquer contusão ou acidente que possa ocorrer aos participantes durante sua
realização.
Parágrafo Primeiro – Por questões de economia, caso algum jogo não mereça maior destaque, por não
influenciar na classificação das equipes disputante, a organização poderá dispensar a sua realização.
Parágrafo Segundo – A comissão organizadora do campeonato será composta pelas seguintes
pessoas: Jadir Francisco dos Santos, Maria Angélica Gross, Sidneis José dos Santos, Valéria Soares;
CAPITULO – 2: INSCRIÇÕES
Artigo 5º - Para participar do campeonato as equipes terão que realizar o pagamento de valor de R$
200,00 (duzentos reais), referente à taxa inscrição para as categorias Adulto. Esta taxa não será cobrada
da categoria veteranos, porém, não terão direito a premiação em dinheiro estipulada neste regulamento;
Artigo 6º - Cada equipe poderá inscrever no máximo: Categoria Adulto Livre: 12 atletas e 2 Membros de
Comissão Técnica; Categoria Veterano: 12 atletas e 2 membros de comissão técnica; e, na categoria
adulto, deverá fechar sua ficha de inscrição até o início da primeira partida do campeonato. Na categoria
veteranos os atletas serão distribuídos por sorteio sendo assim, qualquer atleta que queira entrar na
competição após seu inicio, será decidido por sorteio em qual equipe ele irá participar.
Parágrafo Primeiro: Somente poderão estar em quadra às pessoas inscritas no campeonato, sejam
atletas ou dirigentes técnicos;
Páragrafo Segundo: Com o objetivo de divulgação do Comércio e Indústrias de Querência do Norte, as
equipes deverão representar, em sua denominação, um único comércio ou indústria instalada e atuando
no município.
Artigo 7º - Com intenção de nivelar as disputas da competição, as equipes disputantes poderão ter em
seu quadro de atletas no máximo 5 atletas das equipes que se classificaram nas 5 primeiras colocações
do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL / 2017, que foram: Fecularia Juriti, Supermercado
Marunaka, Deposito Santa Barbara, Sitio Primavera e Supermercado Ronqui;
Parágrafo primeiro: Se todos atletas inscritos pela equipe ultrapassar este limite porém, sejam
funcionários da empresa a qual representem, estarão isentos desta formalidade;
Parágrafo segundo: 50% dos atletas inscritos em cada equipe deverá ter vinculo com o setor
comerciário ou industrial de Querência do Norte, devendo setor vinvulo empregatício, propriedade
individual ou sociedade;
Artigo 8º - Todo o atleta deverá entregar a comissão organizadora, junto com a ficha de inscrição ou no
máximo no dia do primeiro jogo que ele for participar no campeonato, uma fotocópia da carteira de
identidade ou de um documento oficial com foto: Carteira Habilitação; Reservista; Carteira Profissional
(CREA, CREF, OAB, CRC, etc), Carteira de Trabalho, Passaporte ou outro que possua fé pública;
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Parágrafo Primeiro – Poderão participar do campeonato atletas com idade acima de 16 anos
completos, sendo que os atletas com idade de 16 e 17 anos deverão apresentar uma autorização de seu
responsável, assinada e com firma reconhecida em cartório.
Parágrafo Segundo: A autorização, do paragrafo primeiro, do artigo 8º, não precisará ser apresentada
no ato da inscrição, mas até momentos antes de inicio da primeira partida que o atleta for atuar, e, esta,
ficará de posse da comissão organizadora do campeonato;
Parágrafo Terceiro - No campeonato futsal adulto só poderão participar atletas nascidos em
Querência do Norte, ou que tenha vínculos no município, como: Residência Fixa; Título de eleitor;
Emprego no Município ou em Empresa do Município; Estudante no município (com mínimo 75%
de presença no ano letivo corrente);
Parágrafo Quarto: Atletas que assinarem para duas ou mais equipes, estará eliminado da competição
não podendo participar deste campeonato por nenhuma equipe, salvo se as equipes pelas quais ele
tenha assinado, entrarem em consenso e emitirem AUTORIZAÇÃO (ÕES), permitindo sua participação
para uma única equipe, até 48 horas antes do inicio do primeiro jogo do campeonato.
CAPITULO – 3: PREMIAÇÕES
Artigo 9º - Para as equipes participantes do campeonato, de acordo com suas classificações em cada
categoria, serão oferecidas as seguintes premiações:
• 1º lugar: Troféu – 14 medalhas;
• 2º lugar: Troféu – 14 medalhas;
• Troféus ao Goleiro que sofrer menos gols e ao Atleta que fizer mais gols positivos no campeonato.
Parágrafo Único: No campeonato de Futsal adulto, toda equipe que cumprir seus compromissos na
competição, receberá uma premiação de R$ 200,00 (Duzentos Reais) desde que não tenha ocasionado
W.O., Abandono de Jogo ou Tumulto Generalizado que cause o cancelamento da partida ou relatório
que leve a equipe a ser punida pela comissão de ética, não se levando em conta punições
individualizada;
CAPITULO – 4: ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO
Artigo 10º – À entidade promotora competirá:
A – Elaborar a tabela dos jogos em suas várias fases;
B – Designar data, local e horário dos jogos;
C – Aprovar ou não os jogos à vista dos documentos apresentados pelos árbitros;
D – Tomar providências técnicas e administrativas para a segurança e realização do campeonato;
E – Comunicar equipe/empresa responsável pela arbitragem;
F – Aplicar as penalidades previstas em leis e regulamentos conforme decisões da comissão de ética.
Paragrafo Único: a entidade organizadora, se houver necessidade, poderá alterar, adiar, antecipar, ou
suspender partidas, porém, com 48 horas de antecedência prezando ao bom andamento da competição;
CAPITULO – 5: COMISSÃO DE ÉTICA
Artigo 11º - As questões disciplinares relativas à competição serão tratadas pela comissão de ética do
município, com base no regulamento geral do município e da competição. Os membros serão: Edson
Ronaldo Tressmann, Eduardo Betim Corradi, Josemar Canassa, Maria Dos Anjos de Paula
Santos, Marli Dias Gonçalves, Marisângela Aparecida Salles Teixeira e Vanusa Miranda Penteado;
CAPITULO – 6: FORMA DE DISPUTA
Artigo 12º - CAMPEONATO DE FUTSAL DO COMÉRCIO / 2018 – Categoria Adulto, será dividido em
até 03 fases distintas, sendo: 1ª fase –Classificação; 2ª fase – Semifinal; 3ª – fase Final.
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A pontuação obtida nas partidas será de 03 pontos ao vencedor e 01 ponto aos empatados e os critérios
para a classificação 1ª FASE, serão:
A – Maior número de pontos obtidos nos jogos realizados na primeira fase;
B – Maior número de vitórias na primeira fase;
C – Maior saldo de gols na primeira fase;
D – Maior número de gols marcados na primeira fase;
E – SORTEIO, (No ginásio de Esportes, em data marcada pela Comissão Organizadora)
Artigo 13º – CATEGORIA LIVRE
A primeira fase será disputada em 2 grupos, com um de 5 equipes e outro com 4 equipes, onde as
equipes jogarão entre si (todos contra todos) dentro do grupo, em turno único, classificando para próxima
a fase as 2 melhores equipes de cada grupo;
Semi Final:
Semi - 1:
Semi - 2:

Vencedor grupo 1
Vencedor grupo 2

X
X

2º do Grupo 2
2º do grupo 1

Final:
Final:

Vencedor: Semi – 1

X

Vencedor Semi 2

Artigo 14º: CATEGORIA VETERANO
Será disputada em grupo único, com 6 equipes, onde as equipes jogarão entre si (todos contra todos),
classificando para a semi-final do campeonato as 4 melhores equipes.
Semi-final:
Semi - 1:
Semi - 2:

2º Colocado
1º Colocado

Final:
Disputa de 1º Lugar:

Venc.: Semi–1 X

X
X

3º Colocado
4º Colocado
Venc.: Semi 2

Parágrafo Quarto: Se houver desistência da competição, os placares dos jogos da equipe desistente
serão mantidos, as equipes que ainda não jogaram serão vencedoras por W.O.;
Parágrafo Quinto – Nas semifinais e finais, os jogos serão de eliminatória simples e não haverá
vantagem para quaisquer equipes, e em caso de empate em tempo normal de jogo, a decisão será por
tiros livres da marca penal, conforme regras de futsal em vigor no país, sem a realização de prorrogação.
Parágrafo Sexto – As regras do jogo para as categoria veteranos, será as regras do futsal em vigor no
país, com as seguintes exceções:
a) Não haverá pedido de tempo por parte das equipes disputantes;
b) O tempo será dividido em 4 partes de 10 minutos;
c) Ao final de cada tempo haverá um intervalo de 1 minuto para descanso, conversa e
substituições;
d) Entre o 2º e o 3º tempo haverá 5 minutos de descanso e as equipes trocarão de quadra;
e) Nenhum atleta inscrito na súmula do jogo poderá jogar mais do que 3 quartos de jogo e
nem menos que 1 quarto;
f)

Se as alterações das regras não for respeitadas a equipe não cumpridora do
regulamento será considerada perdedora por W.O.

CAPITULO – 7: DATAS E HORÁRIOS DE JOGOS
Artigo 16º - Os horários e datas de dos jogos serão aqueles previstos na tabela de jogos entregue as
equipes junto com o regulamento da competição;
Parágrafo Único: Haverá tolerância de 15 minutos para cada partida.
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CAPÍTULO 8 – PUNIÇÕES E SANÇÕES
Artigo 17º a) Atleta punido com cartão amarelo deverá pagar a multa de 01 Kg de Alimento não perecível (não
pode ser sal) ou 01 lata de óleo comestível, antes do inicio do próximo jogo;
b) Atleta punido com cartão vermelho: Pagará a multa de 02 Kg de Alimento não perecível (não
pode ser sal) ou 02 lata de óleo comestível, antes do inicio do próximo jogo;
c) O atleta só estará autorizado a jogar após o pagamento desta multa;
d) Haverá suspensão por acúmulo de cartões: 03 amarelos = 01 Jogo de suspensão;
e) O atleta que receber cartão vermelho cumprirá suspensão automática de 1 jogo;
f)

O Atleta que acumular 03 cartões amarelos e 01 vermelho cumprirá suspensão de 02 partidas
seguidas conforme a regra do jogo de futsal em vigor no país;

g)

O atleta que agredir membros da comissão organizadora, outros atletas e/ou árbitros, será
automaticamente eliminado preventivamente da competição, até seu julgamento;

h)

Outros casos disciplinares que ocorrerem no campeonato serão julgados pela comissão de ética
municipal, conforme regulamentos e documentos aos quais ela se submete;

i)

Ao final da primeira fase, os cartões amarelos serão zerados, não sendo acumulativos para as
fases semi-finais e finais, porém, se houver suspensões existentes deverão ser cumpridas.

CAPÍTULO 9 – DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 18º - As equipes terão que usar uniformes completos e iguais: CAMISAS, MEIAS, CALÇÔES,
caso isso não ocorra, será multado em R$ 10,00 (Dez Reais) por atleta que jogar diferente dos outros.
Este artigo não será aplicado a categoria veteranos;
Artigo 19º - As equipes não poderão utilizar atletas que já atuaram no campeonato por outras equipes;
Artigo 20º - A equipe que não comparecer ou se atrasar para disputar uma partida até 15 minutos além
do horário previsto, perderá por W.O., que considerará o placar de 03x00 em favor da equipe adversária
e poderá ser eliminada da competição se julgado como irresponsável o motivo da falta ou atraso.
Artigo 21º - Salvo, se por motivo de força maior, devidamente comprovada e justificada, poderá a equipe
não ser punida, podendo aguardar sua chegada ou estipulada outra data para realização da partida;
Artigo 22º - O uso de aparelhos sonoros de qualquer tipo por parte do torcedor deverá ser vetado pela
arbitragem;
Artigo 23º - a equipe que utilizar atletas irregularmente e, for comprovado mediante documentos,
perderá os pontos da partida em favor da equipe adversária, se ganhadora de 01 ou 03 pontos.
Artigo 24º - A perda dos pontos será determinada administrativamente pela organização, baseado na
decisão da comissão de ética do campeonato e neste caso o placar será o mesmo dos jogos de W.O.
Artigo 25º - Caberá à equipe punida, o direito de recurso na divisão de esportes.
Artigo 26º - Caso haja igualdade nos uniformes de forma que confunda a visão de árbitros e atletas, e a
equipe de arbitragem entenda que deve ocorrer a troca, haverá um sorteio para decidir qual equipe
deverá trocar o uniforme (podendo usar coletes oferecidos pela comissão organizadora);
Artigo 27º - A equipe que sentir-se prejudicada em qualquer partida ou momento, e por qualquer motivo,
poderá entrar com recurso por petição que contenha as razões e fundamentos para o recurso,
devidamente protocolado junto à comissão organizadora, no Ginásio de Esportes, com a Angélica;
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Artigo 28º - Fatos decorrentes de um jogo específico ou fato específico, a equipe terá um prazo de 48
horas a contar do término da partida, para protocolar o recurso referente ao artigo 26º.
Artigo 29º - O período previsto para realização do campeonato será o dia 21 de março de 2018, previsto
para abertura do campeonato e, a data de 20 de Abril de 2018, prevista para o encerramento da
competição.
Artigo 30º - As equipes envolvidas no campeonato se obrigam a participar da cerimônia de abertura e
de encerramento se assim for exigido pela comissão organizadora. Se a equipe se negar a esta
formalidade será eliminada da competição.
Artigo 31º - Os casos omissos não previstos neste regulamento serão decididos administrativamente
pela comissão de ética esportiva do município, que terá como base documentos apresentados e
documentos aos quais a comissão se submete respeitando a hierarquia de cada um.
Querência do Norte-Pr., 07 de Março de 2017.
COMISSÃO ORGANIZADORA

