LOCAL: SERRA CAIADA/RN
ORGANIZAÇÃO: SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER
INFORMAÇÕES: 84 988856423
E-MAIL: WALCENY@HOTMAIL.COM

COPA REGIONAL SUB 16 SERRA CAIADA /RN
REGULAMENTO
Capitulo I
Das disposições gerais
Artigo I. A 1ª COPA REGIONAL SUB 16 será organizado pela Secretaria de Turismo Esportes,
e Lazer DE Serra Caiada/RN e comissão organizadora, nas etapas classificatória, ( semifinais e
final) ; obrigando total obediência sobre este regulamento.

I.

As competições de FUTSAL serão realizadas de acordo com as regras adotadas pela
Confederação Brasileira de FUTSAL (www.cbfs.com.br) e pelo que dispuser este
Regulamento Geral.
Capitulo II
Sistema de disputa e Classificação

Artigo II.
O sistema de disputa, será em grupo jogando entre si, se classificando os dois
melhores de cada grupo conforme sorteio realizado no dia 24 de Março de 2018 e tabela
entregue a cada uma das equipes participantes. Os grupos ficaram da seguinte forma.

GRUPO A
REAL STAR - SERRA CAIADA
ADESPP – S.P. DO POTENGI
MENINOS DE OURO – BOA SAUDE
BPM JESUS
1º DO GRUPO “A”
1º DO GRUPO “B”

GRUPO B
CRUZEIRO – RIACHUELO
LDU - SERRA CAIADA
TANGARÁ SPORTES – TANGARÁ
PSG - TANGARA

SEMI FINAIS
2º DO GRUPO “B”
2º DO GRUPO “A”

II.

SUB 16 em todas suas fases o tempo de jogo será de 15 minutos corridos em cada
período, sendo o último minuto de cada tempo cronometrados e 5 (cinco) minutos de
intervalo.

III.

A classificação das equipes será por pontos ganhos, adotando-se o seguinte critério:
Vitória:
3 pontos
Empate:
1 ponto
Derrota:
0 ponto

IV.

Ocorrendo empate em pontos na classificação, empregar-se-ão os seguintes critérios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V.

Confronto direto;
Maior número de vitórias;
Menor número de gols sofridos;
Maior número de gols marcados;
Menor número de cartões VERMELHOS;
Menor número de cartões AMARELOS;
Sorteio.

Em todas as partidas o cronômetro será parado nas seguintes situações:
1. Na solicitação de tempo da equipe.
2. Na solicitação dos árbitros

VI.

Ocorrendo empate em jogo que necessite apontar um vencedor (quartas de finais,
semifinais e final), serão adotados os seguintes critérios:

1. Prorrogação Sub16 prorrogação de 08 minutos corridos, divididos em 02
tempos de 4 minutos sem intervalo;
2. Persistindo o empate, será decidido o vencedor através de cobranças de
pênaltis, conforme as REGRAS DA CBFS (www.futsaldobrasil.com.br).

Capitulo III
Punições E Suspensões
Artigo I. Em caso de W O, além dos três pontos ganhos, será conferido o placar de 3 x 0 para a
equipe adversária e equipe causadora do W O será automaticamente eliminada do
campeonato; e seus atletas que não assinaram a sumula de jogo estarão suspensos no ano de
2018 em qualquer competição de futsal organizada pela Secretaria Municipal De Turismo
Esporte E Lazer De Serra Caiada e sujeitos a penalidades .
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.

A equipe causadora do w o também estará automaticamente eliminada do
campeonato e suspensa no ano de 2018 e 2019 em qualquer competição de futsal
organizada pela secretaria municipal de e turismo esporte e lazer, através de ato
administrativo.
A equipe que ABANDONAR a competição será eliminada da mesma e suspensa no
ano de 2018 e 2019 em qualquer competição de Futsal organizada pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO ESPORTE E LAZER DE SERRA
CAIADA/RN bem como seus Atletas. Estando sujeitos a penalidades
Os Jogos já realizados da Equipe permanecerá o resultado e os demais serão
contados três (3) pontos à equipe adversária e o placar será de 3 x 0.
Um CARTÃO VERMELHO: ficará suspenso automaticamente um jogo e sujeito à
aplicação das penalidades previstas no Regulamento e Código de Justiça Desportiva.
Três CARTÕES AMARELOS: suspenso automaticamente por um jogo.
O cumprimento da suspensão automática é de responsabilidade exclusiva de cada
equipe, independente de comunicação oficial e de julgamento.
As Punições aos jogadores e Comissão Técnica serão dadas através de comunicado
( oficio, Circular, Divulgação e comunicação antecipadas as equipes)
Capitulo IV
Da organização e equipes

Artigo IV.
Cada equipe deverá ter 01 (uma) BOLA, 02 BOLAS serão disponibilizadas pela
Secretaria de Esportes.

Inscrições V
Artigo V.
Poderão Participar Equipes De Todo Estado RN, toda equipe que participar da
1ª COPA REGIONAL SUB 16, serão atletas nascidos em 2002, 2003,2004, 2005. completos ou
a completa no ano da competição.
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Do número de Atletas Inscritos: No máximo de 14 atletas por partida. Podendo cada
equipe escrever o total de 25 atletas na competição;
O atleta somente poderá jogar por uma única equipe;
A Inscrição de atleta novo poderá ser feita na hora da partida da apresentação de
documento oficial com foto (RG), carteira de estudante emitida no ano da competição
2018;
Todos os Atletas inscritos relacionados em sumula para o jogo da competições
deverão apresentar a devida documentação; do item anterior.
As equipes poderão inscrever atletas que não participou da competição com limite até
a fase semifinal;
O atleta inscrito, suspenso e/ou eliminado não poderá ser inscrito em outra equipe
durante o restante do campeonato;

VII.

A Numeração dos Atletas poderá ser de 01 até 99;

Capitulo VI
Condição De Jogo
Artigo VI.
Quando houver coincidência de uniformes, caberá à equipe que for VISITANTE
da tabela de jogo providenciar a troca do uniforme, sendo informado antes de cada jogo.
I.

As equipes deverão entregar ao MESÁRIO antes do início da partida;
1. As carteiras de Identidade Original, ou carteira de estudante emitida no ano de 2018;
2. Deverá apresenta Durante toda competição a documentação já cita no item anterior;
3. A não apresentação acarretara não inclusão do atleta na partida.

II.

Somente poderão permanecer no Banco de Reservas os atletas que estiverem
inscritos na súmula como jogadores, devidamente uniformizados, além do TÉCNICO e
o MASSAGISTA inscrito na súmula de Jogo com a mesma documentação do item
anterior.
O Atleta não poderá participar da partida apos o termino do 1º tempo da partida

III.

Capitulo VII
Processo Reclamatório e confusões.
Artigo VII.
A Equipe, dirigente responsável, atletas e comissão técnica que forem
causadores de tumulto como brigas e agressões ao adversário, arbitragem e comissão
organizadora, não dando mais condições de Jogo serão;
I.
II.

ELIMINADOS do CAMPEONATO e estarão sujeitos as PENALIDADES PREVISTAS.
Cabem aos dirigentes as responsabilidades por qualquer dano citado acima e danos na
estrutura física do Ginásio de Esportes durante seus respectivos jogos.
Os Atletas que estiverem cumprindo Suspensão na SECRETARIA DE ESPORTES,
não poderão participar do Campeonato como atleta, dirigente ou membro da comissão
técnica.
Toda Equipe terá 24 (vinte e quatro) horas para entrar com Processo Reclamatório
mediante o pagamento da Taxa de 1 (um) SALÁRIO MÍNIMO (em espécie) vigente não
podendo recorrer do julgamento final da CD, ou outra esfera jurídica, sendo ela
municipal, estadual ou federal.

III.

IV.

Capitulo VIII
Dias E Horários Dos Jogos
Artigo VIII.
1.
2.
3.
4.

Os dias de jogos da copa regional acontecerão

Data de inicio da competição 07 de abril de 2018
Sábados .
Com horário previsto, sábado período tarde noite.
Haverá tolerância de 25 min somente no primeiro jogo da tabela oficial de jogos.

Capitulo IX
Premiação E Taxas
Artigo IX.
A Premiação será: 1º e 2º lugares Troféu e Medalhas e ainda troféu para
goleiro menos vazado e artilheiro.
I.
Havendo um empate para a premiação do artilheiro e/ou goleiro menos vazado será
premiado o atleta cuja equipe encerrou o campeonato na melhor classificação;
II.
Persistindo o empate, o atleta a ser premiado será conhecido através de sorteio.
III.
Valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 cinquenta reais ( A SER PAGO NO
PRIMEIRO JOGO) e R$ 25,00 ( vinte e cinco reais) por partida para taxa de
arbitragem. Em todas as fases.
Artigo X.
Estará à disposição o regulamento geral, tabela de jogos, ficha de inscrição de
atleta e tabela de classificação, através de mídias, rede social, whatsapp, facebook, sites e
email.
Artigo XI.

Os casos Omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

SERRA CAIADA/RN, 28 MARÇO DE 2018.

1ª RODADA
Nº DATA

GP HORA LOCAL

MANDANTE

VISITANTE

1

07/abr

B

17:00 SERRA CAIADA

TANGARÁ SPORT

PSG/ TANGARA

2

07/abr

A

17:40 SERRA CAIADA

BOM JESUS

MENINOS DE OURO/BOA SAUDE

3

07/abr

B

18:20 SERRA CAIADA

CRUZEIRO RIACHUELO

LDU/SERRA CAIADA

4

14/abr

A

18:40 SERRA CAIADA

ADESPP - S.P DO POTENGI

REAL STAR/SERRA CAIADA

2ª RODADA
5

21/abr

A

16:20 SERRA CAIADA

MENINOS DE OURO/BOA SAUDE

ADESPP - S.P DO POTENGI

6

21/abr

B

17:20 SERRA CAIADA

PSG/TANGARA

CRUZEIRO/RIACHUELO

7

21/abr

B

18:00 SERRA CAIADA

LDU/SERRA CAIADA

TANGARA/SPORTE

8

21/abr

A

18:40 SERRA CAIADA

REAL STAR/SERRA CAIADA

BOM JESUS

3ª RODADA
28/abr

A

16:20 SERRA CAIADA

REAL STAR

MENINOS DE OURO/BOA
SAUDE

10 28/abr

A

17:20 SERRA CAIADA

ADESPP - S.P DO POTENGI

BOM JESUS

11 28/abr

B

18:00 SERRA CAIADA

LDU/SERRA CAIADA

PSG/ TANGARA

12 28/abr

B

18:40 SERRA CAIADA

TANGARÁ SPORT

CRUZEIRO/RIACHUELO

9

SEMI-FINAL
13
14

A DEFENIR
A DEFENIR

1º DO A

2º DO B

1 DO B

2º DO A

FINAL
15

A DEFENIR

