CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO FEMININO 2017

REGULAMENTO TÉCNICO
Art. 1. O Campeonato de Futsal Adulto Feminino será realizado de acordo com as regras
adotadas pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão e pelo que dispuser este
regulamento.
Art. 2. O Campeonato de Futsal Adulto Feminino será disputado por 07(cinco) equipes dos
seguintes municípios: ARMAZÉM, BRAÇO DO NORTE, GRAVATAL, ORLEANS, RIO FORTUNA,
SÃO LUDEGRO e STA ROSA DE LIMA.
Art. 3. O Campeonato de Futsal Adulto Feminino será composto por 03 (três) fases e
obedecerá o seguinte sistema de disputa:
a) 1ª fase – Turno - rodízio simples entre os participantes, classificando-se as quatro
equipes melhores classificadas;
b) 2ª fase – Semifinais –
1º JOGO: 2º colocado x 3º colocado;
2º JOGO: 1º colocado x 4º colocado.
Nesta fase as equipes 1º e 2º colocadas jogam pelo empate na prorrogação.
c) 3ª fase – Finais – Decisões 3º/4º lugares e 1º/2º Lugares:
Nesta fase a equipe com melhor campanha na primeira fase joga pelo empate na
prorrogação.
Parágrafo único: Serão duas prorrogações com 05(cinco) minutos corridos cada sem
intervalo.
Art. 4. Para determinar a classificação da 1ªfase, aplicar-se-ão os seguintes critérios técnicos:
Entre duas equipes:
1- Maior número de pontos ganhos;
2- Maior número de vitórias;
3- Confronto direto;
4- Menor número de gols sofridos;
5- Maior número de gols marcados;
6- Maior saldo de gols;
7- Gols average;
8- Sorteio público.
Entre três equipes ou mais equipes:
1- Maior número de pontos ganhos;
2- Maior número de vitórias;
3- Menor número de gols sofridos nas partidas realizadas entre si;
4- Maior número de gols marcados nas partidas realizadas entre si;
5- Maior saldo de gols;
6- Gols average;
7- Sorteio público.
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Art. 5. Para efeito de classificação (contagem de pontos):
a. VITORIA
03 pontos
b. EMPATE
01 ponto
c. DERROTA
00 ponto.
Art. 6. Aos participantes do Campeonato de Futsal Adulto Feminino será conferida a
seguinte premiação:
 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
Artilheira: 1(um) troféu
Art. 7. Não caberá protesto sobre uniforme caso o arbitro der condição de jogo.
Parágrafo único: Todas as atletas reservas deverão vestir coletes para se diferenciar das
atletas que estão em quadra.
Art. 8. Os jogos terão a seguinte duração:
a) TEMPO: Será de 40(quarenta) minutos divididos em dois períodos de 20(vinte)
minutos, sendo os 17(dezessete) minutos iniciais corridos e os 03(três) últimos
minutos no cronômetro, o intervalo entre os períodos será de 03(três) minutos.
Art. 10. A Diretoria da ADESC basear-se-á na NOTA OFICIAL e os casos omissos no CJSC –
Código de Justiça de Santa Catarina.
NOTA OFICIAL
1º - Agir com deslealdade durante a Competição, retardando lhe o andamento através de propositadas
interrupções.
Pena - Advertência ou suspensão de um a dois jogos.
2º - Tentar agredir fisicamente o árbitro, seus auxiliares e autoridades do órgão promotor desde a
divulgação da escalação até 24 horas depois da rodada, por fato que a esta diga respeito.
Pena - Advertência ou suspensão de 30 a 180 dias de todos os eventos realizados pela ADESC.
3º - Tentar agredir fisicamente companheiros ou adversários durante a Competição.
Pena - Advertência ou suspensão de 30 a 180 dias de todos os eventos realizados pela ADESC.
4º - Agredir moralmente companheiros e ou adversários durante a Competição.
Pena - Suspensão de três a oito jogos ou eliminação da Competição.
5º- Agredir fisicamente o árbitro, auxiliares e ou diretores da ADESC, companheiros e ou adversários.
Pena – Exclusão da competição e suspensão de um ano de todos os eventos promovidos pela
ADESC.
6º - Abandonar o local do jogo durante seu andamento, sem permissão do árbitro ou autoridade, exceto
por motivos de acidente ou mal súbito, ou recusar-se a prosseguir na disputa da partida já iniciada.
Pena - Suspensão de dois a seis jogos.
7º - Formular em público, redes sociais e ou através de meios de comunicação, declarações ofensivas
aos árbitros, auxiliares e diretores ou ainda sobre decisões adotadas pela diretoria da C.M.E.
Pena - Advertência ou suspensão de três a oito jogos.

Art. 11. A atleta que receber o terceiro cartão amarelo estará automaticamente
impossibilitada de participar do próximo jogo de sua equipe.
Art. 12. A atleta que receber o cartão vermelho estará automaticamente impossibilitada de
participar do próximo jogo de sua equipe, além da remessa do processo a Diretoria da
ADESC.
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Art. 13. O pedido de recurso deverá ser encaminhado por escrito e protocolado pela
Direção Técnica da Liga Desportiva Adesc, até ás 17h do primeiro dia útil após a rodada
na Secretaria da LDA RUA Jorge Lacerda, nº 1613 – Sala 14 – CENTRO
CEP – 88750-000 – BRAÇO DO NORTE – SANTA CATARINA
Parágrafo único - A equipe que desejar entrar com recurso deverá recolher a taxa no valor
de R$ 350,00 (trezentos cinqüenta reais).
Esta taxa será devolvida no caso da equipe vencer o processo.
Art. 14. Fica expressamente proibida nos ginásios a venda ou uso de bebidas que não
estejam acondicionadas em vasilhames plásticos, sendo de total responsabilidade da equipe
mandante do jogo e passível de punição.
Art. 15. Os jogos do Campeonato de Futsal Adulto Feminino serão disputados nos ginásios
das equipes participantes.
Art. 16. Os locais das rodadas serão pré-definidas pela equipe mandante da respectiva,
tendo 15(quinze) minutos de tolerância somente para a primeira partida da rodada.
Art. 17. As bolas para a realização dos jogos serão:
 Da marca Penalty Max 1000.
Parágrafo único - A equipe mandatária deverá fornecer duas bolas em condição de uso.
Art. 18. A equipe mandatária do jogo será obrigada a trocar de uniforme caso haja
coincidência de cores, a critério do árbitro.
Art. 19. Não será permitida a troca de atletas da relação, sendo que a equipe terá até a 3ª
rodada para inclusão de atletas, e as equipes deverão ser compostas por atletas com
vinculo no município, conforme decisão dos diretores esportivos municipais.
Art. 20. Prevalecem para este Campeonato todos os dispositivos emanados nas regras da
CBFS.
Art. 21. Os ofícios de solicitação de policiamento nos Ginásios são obrigatórios, bem como de
responsabilidade da equipe que sediar a respectiva rodada.
Parágrafo único: Cada dirigente sede da rodada deverá portar o oficio de solicitação
protocolado por representante da Policia Militar, caso o policiamento não compareça no
Ginásio o mesmo justifique o pedido.
Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Campeonato de Futsal
Adulto Feminino.

A direção.
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