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FILIADO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 
 

REGULAMENTO TÉCNICO  
CAMPEONATO REGIONAL SUB 16  

Feminino 2022 
 

1. Da atleta da casa: 
 As inscrições estão liberadas para que as equipes possam inscrever atletas que não 

tenham vinculo com o respectivo município. 
               § 1º - Em caso de dúvida todo e qualquer dirigente e ou técnico deverá comunicar o 
presidente da Adesc; 

       
2. Do prazo de inclusão de atleta: 

 Até 5ª rodada da 1ª Fase. 
 

3. Da faixa etária: 
 Sub 16: Nascido até 2006 – tendo como BASE ano de nascimento.  

 

4. Do tempo de jogo: 
 Sub 16: 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. 

 
5. Da bola de jogo: 

 Sub 16: MAX 1000 da Penalty.  

 
6. Do sistema de disputa: 

 Para 1ª Fase - CLASSIFICATÓRIA: Os jogos serão realizados em turno único, rodízio simples entre as 
equipes, classificando-se as 6(seis) equipes melhores colocadas. 
 

 2ª Fase – Eliminatória: 3ª colocada x 6ª colocada  
                                         4ª colocada x 5ª colocada. 
Nesta fase os 3º e 4º colocados na 1ª fase pelo empate no tempo normal.  
A Adesc definirá datas e locais desta fase 
 

 3ª Fase – SEMIFINAIS:  
                   - 1ª colocada X Vencedora 4ª x 5ª; 
                   - 2º colocada X Vencedora 3ª x 6ª. 
Nesta fase os 1º e 2º colocados na 1ª fase jogam pelo empate no tempo normal. 
A Adesc definirá datas e locais desta fase 
 

 4ª Fase – FINAL: Será em ÚNICA partida realizada no GINÁSIO da AFAI.  
Nesta fase caso ocorra empate a decisão será em 5(cinco cobranças de penalidades. 
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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, 24 de abril de 2022. 
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