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FILIADO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 
 

REGULAMENTO TÉCNICO  
CAMPEONATO REGIONAL SUB 11 

Masculino 2022 
 

1. Do atleta da casa: 
 Residência fixa no município devidamente comprovada. 

               § 1º - Em caso de dúvida todo e qualquer dirigente e ou técnico deverá comunicar o 
presidente da Adesc; 
               § 2º - Caso o município não tenha equipe nesta categoria, o atleta local poderá ser inscrito por 
outro município, sempre dando prioridade para o município mais próximo. 

       
2. Do prazo de inclusão de atleta: 

 Até 5ª rodada da 1ª Fase. 
 

3. Da faixa etária: 
 Sub 11: Nascido até 2011– tendo como BASE ano de nascimento.  

 

4. Do tempo de jogo: 
 Sub 11: Será de 30(trinta) minutos divididos em dois períodos de 15(quinze) minutos, 

sendo os 12(doze) minutos iniciais corridos e os 03(três) últimos minutos no 
cronômetro, o intervalo entre os períodos será de 03(três) minutos. 

 
5. Da bola de jogo: 

 Sub 11: MAX 100 da Penalty.  

 
6. Do sistema de disputa: 

 1ª Fase - CLASSIFICATÓRIA: Serão 2(duas) chaves “A” e “B” em turno único, com rodízio 
simples dentro da chave, classificando-se para 2ª fase 8(oito) equipes, sendo 4(quatro) 
melhores de cada chave. 
 

 2ª Fase – Eliminatória -  
1º cruzamento: 1º colocado “A” X 4º colocado “B” 
2º cruzamento: 1º colocado “B” X 4º colocado “A” 
3º cruzamento: 2º colocado “A” X 3º colocado “B” 
4º cruzamento: 2º colocado “B” X 3º colocado “A” 

Nesta fase os jogos de todas as categorias serão realizados no Ginásio da AFAI, sendo que os 
PRIMEIROS e SEGUNDOS colocados de cada chave jogam pelo empate no tempo normal, 
FICANDO a cargo da ADESC elaborar a programação de todas as categorias da forma que 
facilite a logística dos municípios que tenham mais categorias disputando a classificação, 
podendo realizar até oito partidas num mesmo dia. 
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 3ª Fase – SEMIFINAIS:  
5º cruzamento: Vencedor 1º cruzamento X Vencedor 4º cruzamento  
6º cruzamento: Vencedor 2º cruzamento X Vencedor 3º cruzamento  

Nesta fase os jogos de todas as categorias serão realizados no Ginásio da AFAI, ocorrendo 
empate no tempo normal a decisão será em 5(cinco) cobranças de penalidades. FICANDO a 
cargo da ADESC elaborar a programação de todas as categorias da forma que facilite a logística 
dos municípios que tenham mais categorias disputando a classificação, podendo realizar até 
oito partidas num mesmo dia. 
 
 

 4ª Fase – FINAIS: decisões de 1º x 2º lugares. 
 7º cruzamento: Vencedor 5º cruzamento X Vencedor 6º cruzamento  

Nesta fase todos os de todas as categorias serão realizados no Ginásio da AFAI, ocorrendo 
empate no tempo normal a decisão será em 5(cinco) cobranças de penalidades.  

 
7. Critérios desempate classificação da 1ª FASE entre duas ou mais equipes:  

a) Maior número de vitórias;  
b) Maior saldo de gols;  
c) Menor número de gols sofridos; 
d) Maior número de gols marcados; 
e) Sorteio.  

 
 
 
 
 

Braço do Norte, 23 de fevereiro de 2022. 
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