
“11º CAMPEONATO DORES PAMPEIRO/ENY DE FUTSAL - 

 CATEGORIAS DE BASE”

REGULAMENTO 

CAPÍTULO I- DA ORGANIZAÇÃO

Este evento é realizado pela Secretaria de Esportes Lazer juntamente com o Departamento de 

Futsal  do  Clube  Recreativo  Dores  é  de  sua  competência  organizar,  interpretar  e  zelar  pela  sua 

execução e resolver os casos omissos.

CAPÍTULO II- DO TORNEIO

A) DAS FINALIDADES:

Movimentar as categorias de base de futsal.

Motivar a prática do Futsal em Santa Maria e Região.

B) DA ABERTURA:

Será realizada a cerimônia de abertura, um desfile das delegações no sábado dia 16 de Julho 

de 2016, no Ginásio Poliesportivo às 14 horas.

Todas as agremiações deverão se fazer presente com as suas categorias participantes. As 

equipes deverão estar presentes com, no mínimo, cinco (cinco) atletas. 

As  equipes  presentes  na  solenidade de  abertura  será  adicionado um (um)  ponto  na  fase 

classificatória. A equipe deverá estar com representantes em todas as suas categorias inscritas na 

competição, dessa maneira ocorrerá à contagem do ponto.

C) CATEGORIAS:

O Campeonato será disputado nas seguintes categorias:

- Sub 7 – Nascidos em 2010 e 2009

- Sub 9 – Nascidos em 208 e 2007

- Sub 11 – Nascidos em 2006 e 2005

- Sub 13 – Nascidos em 2004 e 2003

- Sub 15 – Nascidos em 2002 e 2001



CAPÍTULO III- DAS INSCRIÇÕES

As inscrições  deverão ser  entregues na Secretaria  de  Esportes  até  o  dia  15 de  julho,  no 

Congresso Técnico, a ficha deve estar devidamente preenchida com nome completo de cada atleta, 

com a data de nascimento e numero da carteira de identidade.

Em todas as categorias será necessária a apresentação da carteira de identidade (RG) ou 

cópia autenticada do RG, caso o atleta tenha o protocolo da confecção da Carteira de Identidade é 

válido por uma rodada, junto à ficha de inscrição na hora dos jogos, com exceção da categoria Sub 7 

que poderá ser a certidão de nascimento original junto com um documento com foto.

A) CONDIÇÃO PARA INSCRIÇÃO

Estar  devidamente  matriculado  em  sua  escolinha  de  origem  com  documentação 

comprobatória.

Preencher as exigências da ficha de inscrição, caso contrário não participará do jogo. 

Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 20 atletas. 

Será permitida a inclusão de outros atletas após a entrega da ficha de inscrição, caso não 

esteja completo o número máximo, até o dia 15 de setembro.

B) TAXA DE INSCRIÇÃO

O valor referente à inscrição será de R$180,00 (cento e sessenta reais) por categoria.

OBSERVAÇÃO: Se inscrever dois times na mesma categoria, só pagará o valor de R$220,00 

(duzentos e vinte reais) por ambas.

CAPÍTULO IV- DA PREMIAÇÃO

A  premiação  será  realizada  após  o  término  da  competição  sendo  entregue  pelos 

representantes do Clube Recreativo Dores e da Empresa Patrocinadora Pampeiro SA e Eny.

Haverá premiação para 15 atletas de cada categoria:

Medalhas e Troféus para a equipe campeã.

Medalhas e Troféus para a equipe vice-campeã.

Medalhas para terceiro lugar.

Na categoria sub 7 todos terão premiação de participação e troféu para a equipe campeã.

CAPÍTULO V - DOS ÁRBITROS

A arbitragem ficará a critério do Clube responsável pela organização do evento.

CAPÍTULO VI - REGULAMENTO

A) REGULAMENTO

O Campeonato  obedecerá  às  regras  em vigor  na  Federação Gaúcha de Futsal,  pelo  que 



dispuser este Regulamento e o que for aprovado em congresso técnico.

B) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Em relação ao melhor desenvolvimento do campeonato, a equipe deverá apresentar uma 

pré-súmula  com  o  nome  completo  do  atleta  e  numeração  da  camiseta,  com  um  jogo  de 

antecedência para a realização do jogo. O jogo não será iniciado enquanto a súmula não estiver 

preenchida.

Todo  atleta  deverá  apresentar  documentação  que  identifique  sempre  que  solicitado 

(documentação  comprobatória  como  refere  o  capitulo  III),  podendo  ser  penalizado  com  a  não 

participação no jogo;

Todo o atleta deverá obrigatoriamente apresentar sua identidade original ou cópia autenticada 

para a participação no jogo, a não apresentação acarretará com a não participação do mesmo.

A equipe  que  estiver  em  desacordo  com  os  critérios  do  campeonato  será  excluída  da 

competição com todas as suas categorias participantes,  dentre esse sistema,  a equipe a qual  for 

comprovada a irregularidade em algum quesito pré-estabelecido será também excluída da competição.

O jogador que receber dois cartões amarelos ou um vermelho cumprirá um jogo de suspensão, 

independente da mudança de fase;

O atleta que receber um cartão amarelo, recebendo o vermelho anulará o amarelo;

A equipe que perder por W.O automaticamente será desclassificada da competição, em todas 

as etapas e com todas as suas categorias.

A agremiação que der WO não poderá participar no ano seguinte, independente da fase dos 

jogos.

Toda equipe deverá atuar uniformizada para a realização da partida;

Na mudança de fase, zeram os cartões amarelos, mas não a suspensão já determinada.

C) CONTAGEM DOS PONTOS

Vitória: Três pontos;

Empate: um ponto;

Derrota: zero ponto;

D) TEMPO DE JOGO

Nas categorias Sub 9 e Sub 11 seguirão da seguinte forma cada partida terá duração de dois 

tempos de 15 minutos. Sendo o primeiro tempo dividido em dois períodos de 7:30 minutos. No primeiro 

período  a  equipe  deverá  participar  com no  mínimo  5  atletas  os  quais  não poderão participar  do 

segundo  período,  com  exceção  do  goleiro.  O  segundo  tempo  ocorrerá  normalmente  sem  a 

necessidade de mudança das equipes.

Nas demais categorias cada partida será realizada com dois tempos de 15 minutos, com livre 



participação.

Cada equipe poderá solicitar no máximo um pedido de tempo por tempo de jogo, sendo que 

nesse tempo o cronômetro será parado.

No minuto final de cada partida o cronômetro será parado conforme as saídas de bola.

As próximas equipes já deverão estar prontas para entrar em quadra assim que terminar 

a partida anterior.

E) FÓRMULA DE DISPUTA

Conforme definido no congresso técnico:

Categoria Sub 7:

As equipes foram dispostas em duas chaves compostas por 4 equipes, jogarão todos contra 

todos dentro do grupo classificar-se-ão 2 equipes de cada chave, disputando uma fase semifinal e 

posteriormente os 2 vencedores disputarão o jogo final.

Semifinal

1° A x 2° B

2° A x 1° B

Final

Vencedor x Vencedor

Categoria Sub 9:

As equipes foram dispostas em duas chaves, chave A e chave B, cada chave composta com 4  

equipes.

Classificar-se-ão os quatro primeiros colocados de cada chave. Será realizada a fase quartas 

de final sendo realizado através do confronto olímpico.

Quartas de final

1º JOGO 1° A x 4° B

2º JOGO 2° A x 3° B

3° JOGO 3° A x 2° B

4º  JOGO 4° A x 1° B

Semifinal

Vencedor 1° Jogo x Vencedor 2° Jogo

Vencedor 3° Jogo x Vencedor 4° Jogo

Final

Vencedor x Vencedor

3° Colocado

Perdedor x Perdedor



Categoria Sub 11:

As equipes foram dispostas em três chaves, chave A, B e C, ambas compostas por 4 equipes.

Classificar-se-ão  os  dois  primeiros  colocados  de  cada  chave,  e  ainda  os  dois  melhores 

terceiros colocados. Será realizada a fase quartas de final  sendo realizado da seguinte forma, os 

quatro melhores colocados contra o quatro piores colocados.

Quartas de final

1º JOGO Melhor 1º Colocado x Pior 3° Colocado

2º JOGO 2° Melhor 1° Colocado x Melhor 3° Colocado.

3° JOGO 3° Melhor 1° Colocado x Pior 2° Colocado

4º JOGO Melhor 2° Colocado x 2° pior 2° Colocado

Semifinal

Vencedor 1° Jogo x Vencedor 2° Jogo

Vencedor 3° Jogo x Vencedor 4° Jogo

Final

Vencedor x Vencedor

3° Colocado

Perdedor x Perdedor

Categoria Sub 13:

As equipes foram dispostas em 2 chaves, chave A e chave B, sendo ambas compostas por 5 

equipes.

Classificar-se-ão os quatro primeiros colocados de cada chave. Será realizada a fase quartas 

de final sendo realizado através do confronto olímpico.

Quartas de final

1º JOGO 1° A x 4° B

2º JOGO 2° A x 3° B

3° JOGO 3° A x 2° B

4º  JOGO 4° A x 1° A

Semifinal

Vencedor 1° Jogo x Vencedor 2° Jogo

Vencedor 3° Jogo x Vencedor 4° Jogo

Final

Vencedor x Vencedor

3° Colocado

Perdedor x Perdedor



Categoria Sub 15:

As equipes foram dispostas em duas chaves, chave A e chave B, ambas compostas por 

5 equipes.

Classificar-se-ão os três primeiros colocados de cada chave. Sendo realizada uma 2ª FASE 

onde os primeiros colocados já estarão classificados automaticamente para a semifinal, os segundos e 

terceiros colocados realizarão mais um jogo. Os confrontos seguem a seguir.

2ª FASE

1º JOGO - 2° B x 3° A

2º JOGO - 2° A x 3° B

Semifinal

1° A x Vencedor 1° Jogo

1° B x Vencedor 2° Jogo

Final

Vencedor x Vencedor

3° Colocado

Perdedor x Perdedor

F) CRITÉRIO DE DESEMPATE

Os critérios de desempate a serem aplicados, pela ordem, sucessivamente, são os seguintes:

1º – Maior número de vitórias (na fase);

2º – Resultado de confronto direto, se for entre duas entidades (na fase);

3º – Menor número de tentos sofridos (na fase)

4º – Maior número de tentos assinalados (na fase)

5º – Saldo de gols

6º – Menor número de cartões vermelhos

7º – Menor número de cartões amarelos

8º – Melhor desempenho na fase

9º – Sorteio

G) NA FASE FINAL

Caso  uma  partida  que  tenha  de  haver  um  ganhador  terminar  empatada  haverá  uma 

prorrogação  de  10  minutos,  divididos  em  dois  tempos  de  5  minutos  sem  intervalo,  não  sendo 

necessária a realização da troca das equipes e o último minuto da prorrogação será cronometrado, se 

ainda  assim  persistir  o  empate  haverá  a  cobrança  de  uma  série  de  três  penalidades  máximas 

alternadas, se na final ainda persistir o empate haverá tantas séries de uma penalidade até que seja  

conhecido um vencedor.



H) DATA DOS JOGOS

As datas serão entregues através dos e-mails de contato.

I) OBSERVAÇÃO

Em caso  de  um membro  da  equipe  agredir  fisicamente  um atleta  de  outra  equipe  ou,  a 

arbitragem, ou os coordenadores técnicos este será excluído do Campeonato e sua agremiação será 

retirada da competição em todas as categorias. E a mesma não poderá participar no ano seguinte da  

competição. Se for sócio, poderá sofrer as penalidades do estatuto interno do clube.

A equipe agressora (atletas da mesma) ou o atleta não poderá participar de mais nenhum tipo 

de competição no ano de 2016, realizada pelo clube.


