
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PROMOÇÃO CMD DE CONSTANTINA 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

Este campeonato será realizado por ser um esporte muito praticado na região, e 

atendendo os anseios da comunidade. Tendo por finalidade reunir adeptos a prática do futsal, 

visando a integração entre as comunidades e os Municípios de nossa região; possibilitar a 

descoberta de novos talentos ajudando na formação cultural e esportivas dos jovens.  

A competição será desenvolvida nas seguintes categorias no masculino e no feminino: 

Categoria sub 7. Nascidos 2014/2015 

Categoria sub 9. Nascidos 2012/ 2013  

Categoria sub 11. Nascidos 2010/2011 

Categoria sub 13. Nascidos 2008/2009 

Categoria sub 15. Nascidos 2006/2007 

COORDENAÇÃO 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto através da 

Coordenação de esportes, que será responsável pela elaboração da fórmula de disputa, 

inscrição de atletas e emissão dos carnês dos jogos.  

APOIO NA EXECUÇÃO:  

 Professores e acadêmicos de Educação Física e árbitros convidados, Liga de Árbitros. 

LOCALIZAÇÃO/ POPULAÇÃO ALVO 

Os jogos serão realizados nos ginásios do município de Constantina e atingirá todas as 

classes sociais do município e região, sendo que todos serão convidados a participar.   

 

 INSCRIÇÕES: 

Serão Gratuita  

No período de 16 a 27 de novembro 2021.  



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Os jogos serão realizados aos sábados e domingos pela parte da tarde, podendo haver 

algumas rodadas no domingo de manhã ou durante a semana, em acordo com as equipes 

envolvidas. A comissão organizadora, reserva-se o direito de mudar, ou transferir rodadas e 

jogos em decorrências de casos omissos.  

FÓRMULA DE DISPUTA: 

 Esta competição será regida pelas regras em vigor da Federação Gaúcha de futsal, pelo 

que dispuser este regulamento e pelo que for aprovado em congresso técnico. 

 Caso ocorrer falsificação ou adulteração de idades de atletas a equipe será 

ELIMINADA da competição. Os pontos revertidos aos adversários. Os responsáveis 

responderão na justiça comum por falsidade ideológica.   

 Toda a pessoa vinculada as equipes, direta ou indiretamente, ao cometer alguma 

irregularidade será passível de julgamento. Estas serão resolvidas pela comissão organizadora 

do evento e pela comissão disciplinar de esportes do município. 

Na primeira fase os jogos serão realizados na forma de rodízios em grupos ou em série. 

Os concorrentes serão distribuídos em grupos disputando em cada um deles uma série 

classificatória, pelo processo de rodízio simples, de onde sairão os dois primeiros ou os quatro 

primeiros dependendo do número de equipes em cada chave.  

Da Segunda fase em diante os jogos serão eliminatórios até que se chegue ao campeão. 

TEMPO DE JOGO 

 A duração das partidas será de dois tempos de 10 minutos para a categoria sub 7 

e dois tempos de 15 minutos para as demais categorias. 

PONTUAÇÃO:   

VITÓRIA: 3 pontos   

EMPATE: 1 ponto  

DERROTA: 0 ponto 



No caso de empate em pontos na fase classificatória serão aplicados os seguintes critérios: 

1º resultado do confronto direto, se for entre duas equipes; 

2º maior número de vitórias; 

3º menor número de gols sofridos; 

4º saldo de gols;   

 5º partida extra;  

Em caso de empate em sistema eliminatório será disputado cobranças alternadas de 

cinco penalidades. Persistindo o empate, cobranças alternadas de uma em uma até que se 

chegue a um vencedor.  

A contagem dos cartões disciplinares será cumulativamente e implicará em suspensão 

automática; um cartão vermelho um jogo; três cartões amarelos um jogo. 

  

CRITÉRIOS PARA A FORMAÇÃO DAS EQUIPES 

 Cada equipe deverá ser formada apenas por atletas do município, ao qual sua equipe ou 

entidade estará representando. A comprovação deverá ser feita pela carteira de identidade 

constando a naturalidade do município ao qual o atleta representará ou pela identidade e o título 

de eleitor de um dos pais. A inscrição do atleta só será efetuada após a apresentação da 

documentação.  

OBS.: Os atletas deverão apresentar documento de identidade em todos os jogos.  

Os organizadores não se responsabilizarão por qualquer tipo de acidente ou lesão que 

venha a ocorrer antes, durante, ou após os jogos.  

Entende-se como conhecedores e de acordo com este regulamento todas as equipes, 

atletas e dirigentes participantes. 


