ACR PRODUÇÃO DE EVENTOS Ltda.
Fones: 48 3272 1642 / 99136 8470
salvioacreventos@gmail.com
www.acreventos.com.br

CIRCUITO SERRAMAR DE FUTSAL 2019
FUTSAL MASCULINO – CATEGORIAS DE BASE E ADULTO

REGULAMENTO GERAL
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Este regulamento é o conjunto das disposições que regem o CIRCUITO SERRMAR DE FUTSAL, e
obriga os que com ele tenha relações a sua total obediência.
DA ORGANIZAÇÃO
É de competência da ACR Produção de Eventos Ltda a coordenação do evento, cabendo a ela a total
jurisprudência no evento, tendo plenos poderes para alterar datas, horários e locais dos jogos. Definir
situações de impasses, bem como punir e aplicar penas a atletas, dirigentes e equipes que infringirem o
regulamento. Poderá liberar atletas e equipes de algum item do regulamento que achar necessário; bem
como vetar a participação de atletas e equipes quando achar necessário. Enfim terá totais poderes sobre a
competição.
DAS COMPETIÇÕES
O CIRCUITO SERRMAR DE FUTSAL terá as seguintes categorias.
MASCULINO
 SUB – 07 / nascidos a partir de 2012
 SUB – 09 / nascidos a partir de 2010
 SUB – 11 / nascidos a partir de 2008
 SUB – 13 / nascidos a partir de 2006
 SUB – 15 / nascidos a partir de 2004
 SUB – 17 / nascidos a partir de 2002
 ADULTO MASCULINO: LIVRE

DAS PARTICIPAÇÕES
Participarão dessa competição os seguintes municípios:
1. Águas Mornas
2. Antônio Carlos
3. Biguaçu
4. Florianópolis – ADIEE
5. Garopaba
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6. Governador Celso Ramos
7. Palhoça
8. Paulo Lopes
9. São José – AJAP
10. Santo Amaro da Imperatriz
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições estarão abertas até o dia 20 de abril.
A inscrição será consolidada, mediante:
 Efetuação do pagamento da taxa de inscrição
 Envio do comprovante por e-mail: salvioacreventos@gmail.com ou 99136 8470 whats app

BANCO DO BASIL, agência 3634 - X, conta corrente 11.729-3.
 Preenchimento da ficha de inscrição da equipe diretamente no site: www.acreventos.com.br,
 Parágrafo Único – O atleta somente terá condição de jogo, caso apresente sua carteira de
identificação (RG, junto ao anotador antes, ou durante o jogo. O atleta somente poderá compor
o banco de reservas, ou adentrar ao jogo, somente após a apresentação do documento, junto ao
anotador. (Primeira rodada pode ser protocolo + certidão de nascimento)

As equipes poderão inscrever apenas um atleta federado ativo, apenas contra as
equipes que também, tenham atletas federados ativos, ou em comum acordo com o
outro treinador. (Federados ativos – disputando ou já disputou estadual da FCFS, em
2019).
As equipes poderão inscrever 25 (vinte e cinco) atletas por equipe. E terão até dia 31 de outubro pra
inscrever novos atletas. Após esta data não será permitida novas inscrições.
DA PREMIAÇÃO
Campeão – Troféu e 15 medalhas
Vice-campeão – Troféu e 15 medalhas
Terceiro lugar – Troféu e 15 medalhas
Quarto lugar – Troféu e 15 medalhas
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O evento será realizado conforme as regras adotadas pela FCFS e pelo que dispuser este regulamento.
DAS PUNIÇÕES
Cartões amarelos: não é cumulativo
Cartão vermelho: um cartão – suspensão de uma partida automaticamente.
DA FORMA DE DISPUTA
As equipes jogarão todas entre si, em turno único, classificando-se as quatro melhores para a fase
semifinal.
A fase semifinal e final será no sistema eliminatório
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Ficarão estabelecidos na seguinte ordem:
1) Confronto direto 2) Maior número de vitórias 3) Maior Saldo de gols 4) Menor número de gols sofridos
5) Menor número de expulsões de atletas e dirigentes 6) Menor número de advertências de atletas
7) Sorteio
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Os critérios seguem sempre uma ordem progressiva, não retornando a critérios anteriores.

DAS CONSIDERAÇÕES SUPLEMENTARES
Será considerado WO, quando uma equipe não comparecer até 10 (dez) minutos após o horário previsto
em tabela, para o início do jogo, devidamente uniformizados, em quadra com no mínimo três atletas para
o início da partida, com suas carteiras de identificação.
Depois de iniciada uma partida, caso venha a ser suspensa, será levada em consideração somente o
relatório do primeiro árbitro e delegado. A decisão será tomada pela comissão disciplinar.
No caso de desistência ou eliminação de uma equipe durante a competição todos os resultados
envolvendo-a será de UM X ZERO para a equipe adversária, inclusive os jogos já realizados.
O cumprimento de suspensão automática é de responsabilidade exclusiva de cada equipe, independente de
comunicação oficial.
Somente poderão permanecer no banco de reservas os atletas que estiverem inscritos na súmula e mais
três dirigentes: treinador, preparador físico (CREF) e massagista (enfermeiro, fisioterapeuta ou
farmacêutico) ou médico (CRM), devidamente cadastrados (com identificação profissional). Estes
também deverão apresentar sua carteira de identificação para permanecer no banco de reservas.
A responsabilidade da troca de uniformes, no caso de choque de cores e modelos é de responsabilidade da
equipe mandatária.
É de responsabilidade da equipe mandatária o fornecimento de bolas para o início da partida.
É obrigatório o uso das caneleiras.
À entidade inscrita caberá a responsabilidade dos exames médicos de seus atletas, a não apresentação
destes isenta a organização de qualquer problema de saúde ocorrido com o participante antes, durante ou
após a partida.
A ACR Produção de Eventos Ltda não se responsabiliza por quaisquer acidentes ocorridos com os
participantes da competição, ou por estes ocasionados a terceiros, antes, durante e após as partidas.
Se inscrevendo na competição, todo atleta e dirigente concorda em liberar o uso de sua imagem em mídias
(tv’s, rádio, jornais, revistas, internet e etc.)
PONTUAÇÃO
Serão adotados os seguintes critérios de pontuação:
 Vitória – 03 pontos Empate – 01 ponto Derrota – 00 ponto
DURAÇÃO DAS PARTIDAS
SUB 07 A SUB 17: 15 X 15 MINUTOS (EXCETO SUB 15 E 17 NAS FINAIS)
ADULTO: 20 X 20 MINUTOS, COM O ÚLTIMO MINUTO DE CADA TEMPO CRONOMETRADO.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Os casos omissos a este serão resolvidos pelo coordenador geral do
evento.

