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FUT FACUL DE FUTEBOL SOCIETY – 11ª EDIÇÃO
REGULAMENTO GERAL
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Este regulamento é o conjunto das disposições que regem o FUTFACUL DE
FUTEBOL SOCIETY – SEMESTRE II – 2018 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.
DAS PARTICIPAÇÕES
A competição será na categoria universitário, naipes masculino e feminino.
Poderão participar quaisquer equipes das mais diversas faculdades e universidades da
Grande Florianópolis, desde que os alunos – atletas estejam cursando o mesmo curso
e a mesma universidade. Exceto dois atletas que poderão ser formados, no mesmo
curso e mesma faculdade também.
DAS DATAS E LOCAIS
Esta competição será realizada nos dias 27 e 28 de outubro e 02 e 03de novembro.
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições estarão abertas até:
 Série A, B e C até dia 05 de outubro.
 Cada equipe poderá inscrever no máximo 15 (quinze) atletas. Todos os atletas
deverão estar cursando o mesmo curso, da mesma faculdade,
obrigatoriamente, exceto dois atletas que obrigatoriamente tem que ser
formado no mesmo curso, e na mesma faculdade do restante da equipe.
A inscrição será efetuada mediante:
 Cadastro da equipe e preenchimento da ficha de inscrição, com relação de atletas e
dirigente, com nome completo, e-mail e telefone de cada atleta. A inscrição será
feita on line, diretamente no site: www.acreventos.com.br
 Efetuação do pagamento da taxa de inscrição (obrigatoriamente depósito
bancário), no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), na seguinte conta
corrente:
 Banco do Brasil, Agência: 3634 – X C/C 11. 729 – 3 SJR ORGANIZAÇÃO E
PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
Parágrafo Único – O atleta somente terá condição de jogo, caso apresente sua carteira
de identificação (RG) ou qualquer outro documento oficial com foto, juntamente com
o atestado de frequência ou matrícula, da entidade de ensino que freqüenta ao
anotador antes / durante a partida.
Cada equipe deverá trazer dez (10) quilos de alimento não perecível antes da sua
primeira partida. O congresso técnico terá data, horário e local a definir. O
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comprovante de depósito deve ser enviado para matheusfaria@live.com ou whatts
app 48 98822 6261.
DA PREMIAÇÃO
Conforme cartaz da competição
REGULAMENTO TÉCNICO
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
As competições serão realizadas de acordo com as regras oficiais da modalidade. E
pelo que dispuser este regulamento. É obrigatório o uso de caneleiras.
DAS PUNIÇÕES
Cartão amarelo – Não é cumulativo.
Cartão vermelho – 01 cartão – suspensão de uma partida.
Todo atleta expulso será submetido a julgamento pela comissão disciplinar, conforme
CBJDD, inclusive atletas e/ou dirigentes relatados em súmula, por atos antes, durante
ou após a partida, ou por atos inconvenientes em praça desportiva em jogos de
equipes co-irmãs.
DOS RECURSOS
Os recursos das equipes participantes deverão ser entregues a empresa promotora do
evento até trinta minutos após o término da partida. Estes recursos somente serão
aceitos com fundamentação teórica, com a assinatura do responsável da equipe. A
equipe deverá entregar juntamente com o recurso, uma taxa no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais). Cinqüenta por cento (50 %) desta taxa será devolvida em caso de
ganho da equipe impetrante. Em caso de perda ficará com a promotora, para cobrir as
despesas com a comissão disciplinar e advogados. Os recursos serão julgados, num
prazo hábil que não atrapalhe o desenvolvimento da competição, não cabendo
estância superior para novos recursos.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
1º Confronto direto
2º Nº de vitórias
3º Saldo de gols
4º Menor nº de gols sofridos
5º Gols average
6º Sorteio
Empate entre três ou mais equipes, elimina-se o primeiro e segue-se a ordem
progressiva dos critérios.
Ocorrendo empate em jogo que necessite apontar um vencedor, será adotado o
sistema de shoot out, conforme regra oficial.
DAS CONSIDERAÇÕES SUPLEMENTARES
A forma de disputa será definida pela organização, conforme o número de equipes
inscritas.
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Será considerado WO, quando uma equipe não comparecer até 10 minutos após o
horário previsto em tabela, para o início da partida, com no mínimo 05 (cinco) atletas.
A equipe que provocar o WO será eliminada da competição e terá todos os seus
resultados, inclusive os jogos já realizados, com o placar de 1 X 0 para a equipe
adversária. (A critério da organização).
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 um dirigente (treinador), todos com documento de identificação.
A responsabilidade da troca de uniformes (ou uso de coletes, cedidos pela
organização), no caso de choque de cores e modelos é de responsabilidade da equipe
que estiver à esquerda da tabela.
 Em todas as séries, as equipes obrigatoriamente deverão usar uniformes
completos (camisetas, calções e meiões iguais).
À equipe inscrita caberá a responsabilidade dos exames médicos de seus atletas, a
não apresentação destes isenta a organização de qualquer problema de saúde ocorrido
com participante antes, durante ou após a competição.
A ACR Produção de Eventos Ltda não se responsabiliza por qualquer acidente
ocorrido com os participantes da competição, ou por estes ocasionados a terceiros,
antes, durante e após as partidas.
Cada atleta deverá apresentar seu documento oficial com foto, antes de cada partida,
e o atestado de frequência ou matrícula, antes do início de sua primeira partida.
Se inscrevendo na competição, todo atleta 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:
 Vitórias – 03 pontos
Empates - 01 ponto
Derrota –
00 ponto
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Será cobrada uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por partida por equipe em
todas as séries e naipes.
Os casos omissos a este serão resolvidos pela Organização do Evento.
FONE: 98822 6261 matheus faria 98441 3400 eduardo vieira
99136 8470 salvio Junior
E-MAIL: salvioacreventos@gmail.com
FAN PAGE: www.facebook/acreventosltda www.facebook/futfacul
REALIZAÇÃO

