
 

FILIADO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 
 

REGULAMENTO TÉCNICO  
CAMPEONATO REGIONAL CATEGORIA SUB 13 MASCULINO 2019 

 
Da participação: 
a- Em decisão unanime dos dirigentes e técnicos a C.M.E SANTA ROSA DE LIMA foi autorizada a completar sua 

lista de inscrição com atletas vinculados no município de Anitápolis. 
 
Do sistema de disputa: 

                      
a) 1ª Fase - CLASSIFICATÓRIA: Os jogos serão realizados em turno único, rodízio simples, jogando todos contra 

todos, classificando-se para 2ª fase as 06(seis) equipes melhores colocadas de cada categoria; 
b) 2ª Fase – Eliminatória - 1º cruzamento: 3º colocado X 6º colocado e 4º colocado X 5º colocado, sendo que o 

1º e 2º colocados já estão pré-classificados para as semifinais;  
c) 3ª Fase – SEMIFINAIS: 2º cruzamento: 1º colocado X VENCEDOR 4º X 5º e 2º colocado X VENCEDOR 3º X 6º 
d) 4ª Fase – FINAIS: decisões de 1º x 2º lugares. 

 
 As primeiras colocadas de cada chave da categoria SUB 15 levarão preferencialmente para seus ginásios os jogos 
da referida fase, sendo que a Adesc poderá remanejar (casar) jogos de outras categorias havendo entendimento da 
maioria das equipes envolvidas.  

 
a) 3ª Fase – SEMIFINAL: Para CIM e CIF 01(uma) S/F e para CAM e CVM 02(duas) S/F (casa fora). 

CRUZAMENTO Nº 5 = Classificado Cruzamento Nº 1 x Classificado do Cruzamento Nº 2 

CRUZAMENTO Nº 6 = Classificado Cruzamento Nº 3 x Classificado do Cruzamento Nº 4 

Nesta fase as equipes com melhor campanha na 1ª fase jogam pelo empate no tempo normal.  

Os municípios que tiverem o maior número de equipes nas semifinais levarão preferencialmente para seus ginásios 
os jogos da referida fase, sendo que a Adesc poderá remanejar (casar) jogos de outras categorias havendo 
entendimento da maioria das equipes envolvidas.  

 
b) 4ª Fase – FINAIS:  

Todos os jogos das finais serão realizados no Ginásio do Grupo Copobrás no mês de novembro.  
Nesta fase não haverá decisões de 3º/4º, e nas decisões 1º/2º empatando no tempo normal, nas prorrogações e 
persistindo o empate a decisão será nas penalidades. 
 
EMPATE EM PONTOS ENTRE DUAS EQUIPES ou MAIS EQUIPES:  
1) Maior número de vitórias;  
2) Maior saldo de gols;  
3) Menor número de gols sofridos; 
4) Maior número de gols marcados; 
5) Sorteio.  

Braço do Norte, março de 2018. 
 

 
 


