FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BEACH SOCCER

REGULAMENTO
CAMPEONATO DE BEACH SOCCER BARRA VELHA

2018

O CAMPEONATO DE BEACH SOCCER BARRA VELHA 2018 é um campeonato oficial realizado
pela FCBS (Federação Catarinense de Beach Soccer),organizado no município de Barra Velha, Estado
de Santa Catarina, entre os dias 28 de janeiro a 18 de Fevereiro de 2018 sendo válido como seletiva
para o CAMPEONATO CATARINENSE DE CLUBES DE BEACH SOCCER 2018 onde Campeão e ViceCampeão desta seletiva garantem vaga para o CAMPEONATO CATARINENSE DE CLUBES DE BEACH
SOCCER 2018
I - INSCRIÇÕES DAS EQUIPES PARA A COMPETIÇÃO

1 - A inscrição na competição é no valor de R$ 400,00.
2 - Ao participar da competição as equipes automaticamente concordam em:
A - observar as regras oficiais aprovadas pela FIFA (Federação Internacional das
Associações de Futebol) e CBBS (Confederação Brasileira de Beach Soccer);
B - aceitar que todos os assuntos administrativos, disciplinares e de arbitragem conectados com a
competição sejam gerenciados pela FCBS conforme estes regulamentos ou suas decisões;
C - aceitar todos os arranjos relativos à organização local.
3 - Depois de realizada a inscrição entende-se contraída a obrigação das equipes em disputá-la
integralmente.
II – INSCRIÇÃO DOS JOGADORES

A INSCRIÇÃO
1 - Para o CAMPEONATO DE BEACH SOCCER BARRA VELHA 2018 cada equipe poderá inscrever um
máximo de doze (12) jogadores. Não podendo haver nenhuma alteração na relação de atletas após
o primeiro jogo da equipe.
2 – O banco de reservas poderá ter no máximo três (3) integrantes da comissão técnica por partida,
sendo o terceiro componente, obrigatoriamente, um médico com o CRM regular.
3 - Cada equipe participante será responsável pelo comportamento de sua delegação (oficiais e
jogadores) antes, durante e depois dos jogos, desde o momento em que a delegação chegue à
cidade-sede do evento até o retorno aos seus municípios.
4 - Condições de jogo dos atletas e limites de idade:
A – Confirmada a participação na competição, as equipes deverão apresentar na Reunião Técnica os
documentos exigidos na ficha de inscrição. Somente poderão participar atletas maiores de 16 anos
completos e com autorização do responsável.
B - Os documentos exigidos pela federação deverão ser entregues no dia do Congresso Técnico.
C – As equipes deverão, obrigatoriamente, apresentar a carteira de identidade original de seus
atletas, por ocasião da realização dos jogos. Na ausência deste documento, a identificação se dará
por meio de demais documentos oficiais e com foto.

III – UNIFORMIZAÇÃO
1 – As equipes deverão indicar o primeiro e o segundo uniformes de suas equipes no ato da
inscrição das mesmas, em data estabelecida pela FCBS, neste regulamento, descrevendo as cores
dos uniformes.
2 – Fica determinado por este artigo que, em todas as partidas, salvo acordo entre as equipes
disputantes,que se houver igualdade nas cores do uniforme a equipe que estiver a "ESQUERDA OU

ACIMA DA SUMULA" deverá trocar o uniforme ou usar coletes de cores diferentes das cores do
adversário, visando facilitar o trabalho da arbitragem. .
3 – A federação poderá fornecer caso acha necessidade coletes.

IV - DESISTÊNCIAS, PENALIDADES POR ABANDONO DO CAMPEONATO, EXPULSÕES E
SUBSTITUIÇÃO
1 - Todas as equipes inscritas na competição são obrigadas a jogar todas suas partidas.
2 – Toda a equipe tem de estar no campo de jogo pelo menos 15 minutos antes do horário marcado
para início de jogo. Caso uma equipe não se apresente no horário marcado para a competição, com
o mínimo de jogadores estipulados pelas regras oficiais para iniciar o jogo (4 atletas), os árbitros da
partida deverão determinar que seja dada uma tolerância de 10 (dez) minutos. Após o término
deste prazo, esta equipe será declarada ausente do jogo e, de acordo com as regras de beach
soccer e para efeito de classificação no campeonato, considerada perdedora do jogo por 0 x 10.
Neste caso poderá a equipe ausente estar sujeita às punições adicionais, de acordo com o parecer
do júri disciplinar do comitê organizador.
3 – Deverão ser observados atentamente que, no transcurso de uma partida, o número mínimo de
jogadores em campo por equipe é de 3 (três). Esgotados os benefícios que as regras do jogo
contemplam para este caso, a equipe que estiver com seu efetivo reduzido a menos de 3 (três) será
declarada perdedora do jogo, independente do resultado do mesmo no momento da sua paralisação.
Neste caso, o resultado do jogo para fins de classificação, será de (10 x 0) para a equipe que
permaneceu em campo, independente de qualquer outra sanção a ser efetivada pelo júri disciplinar
da FCBS. Salvo nos casos em que a diferença de gols entre as equipes seja igual ou superior a 10
(dez) em favor da equipe que permaneceu em campo, nesse caso mantém o resultado.
4 – Por decisão da FCBS, qualquer equipe que se retire da competição antes de finalizar sua
participação, pode ser ordenada a reembolsar o organizador local e a FCBS por qualquer despesa
que os mesmos já realizaram com a equipe desistente, como resultado de seu envolvimento na
competição, podendo ainda ser suspensa de participar por dois anos de qualquer competição oficial
organizada pela FCBS.
5 – Poderão ser concedidas exceções em casos de força maior que serão decididas pela FCBS.
6 – A FCBS será responsável por:
6.1 - imposição das multas específicas providas por estes regulamentos;
6.2 - lidar com reclamações;
6.3 - julgamento de protestos;
6.4 - substituir associações que se retirarem;
6.5 - designar o diretor de competições do evento e o diretor de arbitragem da FCBS no evento;
6.6 - resolver casos de força maior;
6.7 - supervisionar preparações gerais, organizando o sistema de competição e os sorteios;
6.8 - organizar, junto com o diretor de competições, as datas e locais para as partidas;
6.9 - determinar escala de horários;
6.10 - escolher a bola oficial e o material técnico estipulado.
7 – O jogador que receber 03 (três) cartões amarelos estará automaticamente suspenso da partida
seguinte. Os cartões amarelos serão zerados ao final da 1ª fase.
8 - O jogador que receber cartão vermelho ou o membro de comissão técnica que for expulso
durante uma partida estará automaticamente suspenso da partida seguinte. A cada expulsão, caso
haja necessidade o Comitê Disciplinar se reunirá para avaliá-la e julgar se a suspensão de uma
partida é suficiente como punição ou se alguma sanção adicional deverá ser aplicada.
9 - As decisões da FCBS serão finais.
V - RESPONSABILIDADES DAS EQUIPES PARTICIPANTES
1 - Responsabilidades das equipes participantes:
A - enviar uma equipe representativa ao Campeonato Catarinense de Clubes, responsabilizando-se
pelos eventuais valores devidos aos seus jogadores e da liberação do direito do uso da imagem dos
atletas de sua equipe durante o campeonato.

B - pelo comportamento dos membros da delegação (os oficiais e jogadores) antes e durante a
competição.
C - despesas extras realizadas pela delegação durante o curso da permanência dos mesmos no local
de competição.
D - as equipes serão responsáveis em garantir que todos os atletas inscritos gozem de plena saúde
e aptidão física para a disputa do torneio.
VI - RECLAMAÇÕES E PROTESTOS
1 - Todos os protestos deverão ser submetidos por escrito, pelo chefe de delegação para o Diretor
de Competições do torneio, acompanhado do pagamento de uma taxa de R$ 300,00 (trezentos
reais), no máximo duas horas depois da partida, que, de posse do mesmo, coordenará uma reunião
do Júri Disciplinar do Comitê Organizador do torneio para análise. Caso o protesto seja levado a
efeito, o valor da taxa paga será reembolsado em até 30 (trinta) dias.
2 - Protestos relativos ao estado do campo, às marcações, instalações (traves, etc.) ou às bolas,
deverão ser feitos ao árbitro principal antes do início do jogo.
3 - Protestos contra as decisões de fato dos árbitros e da cronometragem dos jogos serão
inadmissíveis.
4 - Uma vez proclamado o campeão do CAMPEONATO DE BEACH SOCCER BARRA VELHA 2017,
qualquer protesto ou reclamação sobre o procedimento de esporte seguido durante a competição
será desconsiderado.
VII - CONDUÇÃO DA COMPETIÇÃO
O CAMPEONATO DE BEACH SOCCER BARRA VELHA 2018 será conduzido pelo Comitê
Organizador, composto por:
Diretor de Competição – Leandro Comelli Bittencourt
Diretor de Arbitragem – Alexandre Martins

VIII - JÚRI DISCIPLINAR DO COMITÊ ORGANIZADOR
1 - O Júri Disciplinar do Comitê Organizador, composto pelo Srs. Osnildo Teixeira, Sandro Machado e
Sérgio Neri Ferreira, será responsável por decidir incidentes de natureza disciplinar que vierem a
acontecer durante a competição.
2 - O procedimento a ser aplicado pelo Júri Disciplinar do Comitê Organizador é definido pelos
regulamentos mencionados no item “VI – Reclamações e Protestos”.
3 - Quando tomar uma decisão, o Júri Disciplinar do Comitê Organizador deverá levar em conta o
relatório feito pelo árbitro e, se julgar necessário, por qualquer outra evidência existente (os
relatórios do diretor de Competição, do Diretor de arbitragem, cronometrista, televisão e gravações
de vídeo, etc.). Porém, esta evidência só pode ser usada para julgar assuntos disciplinares e não
afetará qualquer decisão efetiva tomada pelos árbitros.
4 - As decisões seguintes do Júri Disciplinar do Comitê Organizador serão finais:
A – advertências e censuras impostas aos árbitros, jogadores oficiais das equipes participantes;
B - suspensões impostas aos jogadores, árbitros ou oficiais;
IX–REGULAMENTO DOS JOGOS DE ACORDO COM AS REGRAS OFICIAIS DE JOGO
1 - Todas as partidas serão jogadas de acordo com as regras de jogo de beach soccer, publicadas
pela FIFA.
2 – Durante os intervalos do jogo é obrigatória a permanência da comissão técnica e atletas
suplentes em seus bancos de reservas; não sendo permitida a ausência deste local, a não ser para
atendimento médico. O descumprimento da norma poderá acarretar em advertências verbais e / ou
punição com cartões.

3 – No caso de conflitos na interpretação das regras de jogo para beach soccer, o texto em
português será considerado o definitivo.

X – FORMA DE DISPUTA
A competição será disputada em 4 (quatro) fases na forma abaixo especificada e, de acordo com os
arquivos seguintes:
1ª Fase – Classificatória
2ª Fase – Quartas-Final
3ª Fase – Semi-Final
4ª Fase – Final

Na primeira fase as 16 equipes participantes serão divididas em quatro grupos de quatro equipes,
que jogarão dentro do grupo em turno único.
Classificam-se para a 2ª Fase da competição, o primeiro e segundo colocado de cada grupo na 1ª
fase, aplicando-se os critérios de índices de desempates.

2ª Fase – Quartas-Final
A segunda fase (Quartas-Final) será disputada em jogo único assim definido:
Jogo 1 - 1º A x 2º C
Jogo 2 – 1º C x 2º A
Jogo 3 - 1º B x 2º D
Jogo 4 – 1º D x 2º B

3ª Fase – Semi-Final
Semi 1

Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 3

Semi 2

Vencedor Jogo 2 x Vencedor Jogo 4

4ª Fase – Final
3º Lugar – Perdedor Semi 1 x Perdedor Semi 2
Final -

Vencedor Semi 1 X vencedor Semi 2

Em qualquer fase se o jogo terminar empatado no tempo regular será jogado uma prorrogação de 3
minutos. Se o placar se mantiver empatado após a prorrogação, serão cobrados pênaltis conforme
regra oficial.
XI – CLASSIFICAÇÃO EM CADA GRUPO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Em caso de empate na classificação na fase de grupos, os critérios de desempate abaixo serão
utilizados na seguinte ordem:
a) Pontos ganhos;
b) maior número de vitórias; (tempo regulamentar).
c) maior saldo de gols;
d) maior número de gols marcados;
e) menor número de gols sofridos
f) menor número de cartões vermelhos;
g) menor número de cartões amarelos;
h) sorteio.
OBSERVAÇÃO – Somente os gols marcados durante o jogo e/ou prorrogação serão computados
para efeito de critérios de desempate.
XII– SISTEMA DE PONTUAÇÃO
Os resultados
A – Vitória no
B – Vitória no
C – Derrota 0

das partidas darão às equipes as seguintes pontuações:
período normal de jogo 3 (três) pontos
período extra (prorrogação) ou nos pênaltis 2 (dois) pontos
(zero) ponto
XIII – DATAS E LOCAIS DOS JOGOS

1 – A FCBS poderá determinar que as equipes realizassem até três jogos no mesmo dia de
competição.
2 – As datas e locais dos jogos serão determinadas pela FCBS;
3 – Os horários dos jogos deverão ser decididos pela FCBS;
4 – Exceto por permissão especial da FCBS, o campo de jogo reservado para os jogos não poderá
ser utilizado para a realização de outros jogos ou qualquer outra atividade durante o Campeonato.
5 – Qualquer partida, em virtude de mau tempo ou por motivos de força maior, poderá ser adiada
pelo Diretor de Competições da FCBS, ou Delegado por este designado, dando ciência da decisão
aos representantes das equipes interessadas, imediatamente após sua decisão.
6 – O 1º árbitro é a autoridade competente para determinar, por motivo relevante ou por força
maior, pela interrupção ou suspensão da partida.
7 – A interrupção e/ou suspensão da partida só poderá ser determinada quando ocorrerem os
seguintes motivos:
7.1 - falta de garantia de segurança;
7.2 - conflitos ou distúrbios graves na área de jogo (o campo e a zona livre);
7.3- condições inadequadas das instalações, inclusive o mau estado da área de jogo, que torne a
partida impraticável ou perigosa;
7.4 - falta de iluminação adequada;

8 – Se ocorrerem interrupções não excedendo um total de 30 minutos, determina-se que o jogo seja
reiniciado. O tempo interrompido deverá ser complementado, a partir do momento que o
cronômetro foi paralisado, conservando o mesmo placar e jogadores, salvo os que tenham sido
suspensos temporariamente, excluídos ou expulsos. O tempo que já tiver sido completado será
mantido.
9 – Se ocorrerem interrupções que excedam 30 minutos, determina-se que o jogo seja reiniciado,
transferido para o mesmo dia, ou ainda para o dia seguinte, na mesma ou em outra área de jogo. O
tempo interrompido deverá ser complementado normalmente, a partir do momento em que o
cronômetro foi paralisado, conservando o mesmo placar e jogadores, salvo os que tenham sido
suspensos temporariamente, excluídos ou expulsos. O tempo que já tiver sido completado será
mantido.
XIV – PREMIAÇÃO
A equipe que, ao final da competição for considerada a vencedora, será atribuída o título de
Campeã do CAMPEONATO DE BEACH SOCCER BARRA VELHA 2018
Ficam instituídos também os seguintes prêmios:
Campeão – troféu – medalhas + R$ 5.000,00
Vice-campeão – troféu – medalhas + R$ 4.000,00
Terceiro colocado – troféu – medalhas + R$ 3.000,00
Troféu artilheiro da competição
Troféu melhor goleiro menos vazado
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - As associações participantes do CAMPEONATO DE BEACH SOCCER BARRA VELHA 2018
concordam em autorizar o uso, por tempo indeterminado, de suas imagens, som de voz e nomes em
filmes, vídeos, fotos, sites, anúncios em jornais e revistas, para a divulgação da competição sem
nenhum ônus para a Federação Catarinense de Beach Soccer.
2 - A participação de qualquer uma das associações inscritas para este evento implica na aceitação
total e irrestrita de todos os itens deste Regulamento.
3 - Para todos os efeitos legais, os participantes do CAMPEONATO DE BEACH SOCCER BARRA VELHA
2017 declaram que as informações transmitidas no ato das inscrições são legítimas,
responsabilizando-se e isentando as empresas promotoras de qualquer reclamação ou demanda que
porventura venha a ser apresentada em juízo ou fora dele.
4 - Todos os custos com transporte, medicamentos e outros, em caso de acidentes com atletas,
torcedores e/ou outros, decorrentes da competição, correrão por conta das equipes participantes.
5 - O Departamento Técnico do torneio expedirá instruções que se fizerem necessárias à boa e fiel
execução deste Regulamento.
6 - Os casos omissos ou que venham gerar dúvidas serão resolvidos pela FCBS.

Barra Velha , 10 de janeiro de 2018.

