3ª TACA LAGOA DE FUTSAL /2019.
REGULAMENTO ESPECÍFICO DA COMPETIÇÃO – (REC)

REGULAMENTO
EDIÇÃO-2019
1- DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS:
Artigo 1º - A 2ª TACA LAGOA DE FUTSAL /2019, vai acontecer no Ginásio Bonitão- em Lagoa Bonita
do Sul/RS, e quer trazer e formar novos amigos que estes amigos que ao entrar na quadra de
jogo são considerados somente como adversários mas durante cada partida que acontecer,
movimentar a Cidade trazendo novas equipes em disputa.
Artigo 2º - As equipes participantes desta edição/2019, declaram possuir pleno conhecimento
deste regulamento especifico da competição(REC), e também do Regulamento Geral das
Competições, demais normas vigentes reguladoras do futsal e as regras do jogo os quais
deveram atender e respeitar integralmente, fazendo a leitura do mesmo.
Artigo 3º - Esta competição terá início previsto para o dia 23/04/2019 e término provisório
31/05/2019.
2- DA DIREÇÃO E OBJETIVO DA COMPETIÇÃO:
Artigo 4º - A organização e coordenação estará a cargo da Prefeitura Municipal de Lagoa
Bonita do Sul, em especial a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, SESC- CACHOEIRA DO
SUL/RS e do Coordenador Geral dos Jogos Milton Roberto Setti, que terão a incumbência de
controlar todas as ações administrativas desta Taça.
Artigo 5º - O objetivo deste evento e desenvolver o intercâmbio esportivo proporcionando
boas relações entre dirigentes, técnicos e atletas, estabelecer uma união segura entre
desportistas, comunidades, público em geral, trazer e formar novos amigos que estes amigos
que ao entrar na quadra de jogo são considerados somente como adversários mas durante
cada partida que acontecer.
3- DO SISTEMA DE DISPUTA DA COMPETIÇÃO e VALORES DAS INSCRIÇÕES:
Artigo 6º - A competição será disputada entre as equipes relacionadas e inscritas nas
categorias abaixo: Em total de 03 categorias, na modalidade de futsal.
 Categorias e Valores das Inscrições*:
Categoria
Livre Masculino
Veterano –Classe 1984 ou anos anteriores

Valor por Equipe (R$)
R$ 200,00
R$ 150,00

Feminino livre

R$ 100,00

§ 1º - A competição será disputada em primeira fase com jogos em cada grupo ou
chaveamento, demais fases será bem discriminadas na Tabela de Jogos.
4- DAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS E MEMBROS DA COMIISSÃO TÉCNICA:
Artigo 7º - Cada equipe participante da 3ª TACA LAGOA DE FUTSAL /2019, poderá inscrever em
seu máximo 14 (Quatorze) atletas, por equipe inscrita na competição, o formulário (ficha de
inscrição) será apresentado pela organização, entregue aos dirigentes das equipes, que em
seu 1º jogo da competição deve entregar a organização devidamente preenchido e assinado
pelos atletas, esta ficha de inscrição ficará fixada durante a Taça Junto ao Ginásio de Esporte
Bonitão , e os atletas poderão serem inscritos até a ÚLTIMA RODADA DA 1ª FASE DA
COMPETIÇÃO, de cada categoria, caso já tenha inscritos os 14 atletas em hipótese alguma
haverá permissão de novos atletas. E SOMENTE 12 ATLETAS RECEBERÃO MEDALHAS
PERSONALIZADAS AS EQUIPES QUE CHEGARAM A CLASSIFICAÇÃO DA PREMIAÇÃO.
Parágrafo Único - O Prazo de inscrição das equipes é até 15 de abril de 2019. Segundafeira; com Milton Roberto Setti – pelo telefone – ou Watts 51- 99797-9257, inscrições
preferencialmente após as 17:00 horas ou 51- 3616-4183. O sorteio desta Taça será dia
17/04/2019, 10:00 horas, na Prefeitura Municipal de Lagoa Bonita do Sul/RS, com o Secretário
da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, Senhor CARLOS ALEXANDRE LIRA .
Artigo 8º - Todos os atletas envolvidos em cada equipe participante devem apresentar RG, CPF
ou Carteira de Motorista atualizada que contém sua foto para comprovação do mesmo na
mesa de preenchimento de súmula e o capitão da equipe deve assinar a súmula juntamente
com o treinador.
Artigo 9º - A equipe deve apresentar sua comissão técnica para este evento, dois dirigentes
assim considerados (Presidente e Vice-Presidente), um treinador, um preparador físico ou
um massagista, sendo que após o apito inicial de cada partida poderão ficar dentro da quadra
os profissionais que trabalharam na partida exceto o presidente e vice-presidente) em negrito.
Artigo 10º - As equipes em cada partida deverão se apresentar com os seus atletas
devidamente fardados (camisetas iguais) caso não tiver os calções e meias iguais não haverá
impedimentos de jogar a referida partida.
Artigo 11º – Cada equipe poderá inscrever até 02 (Dois) atleta federado para a categoria Livre
masculino, veterano (Se for veterano) e feminino. É considerado atleta federado aquele que
está vinculado a FGFS ou a Liga Gaúcha de Futsal ou a Liga Nacional de Futsal ou outras ligas
gaúchas ou de outras federações estando no BID e jogador federado, seja do ano
vigente(2019) e do ano de 2018, em quaisquer que sejam as disputas das séries Ouro ou Liga
Gaúcha, Prata, bronze ou outra série. Os atletas usados nas equipes da categoria Livre
Masculino que estão disputando o estadual ou liga nacional na categoria sub-17 ou categorias
anteriores, poderão compor as equipes do Livre Masculino sendo assim considerados atletas
não federados. Observa que os atletas de 18 anos ou acima que estão no BID são
considerados atletas federados e cada equipe poderá usar até dois atletas federado por
equipe seja a categoria sub 18, 19 ,20 ou anos acima. Os atletas profissionais no BID, de outras
modalidades exceto o futsal não são considerados atletas federados como exemplo voleibol,
futebol ...
Artigo 12º - Após confirmação da sua equipe, a mesma deve confirmar junto aos organizadores
dois dirigentes (um titular e um suplente), responsáveis, que terá as seguintes funções.
a) Acompanhar os andamentos dos jogos;
b) Manter a disciplina de seus atletas e torcedores;
c) Fazer as inscrições de suas equipes (seleções municipais) nos prazos estabelecidos;

d) Responsabilizar-se pelos atos de seus atletas e torcedores, pedindo aos mesmos que
mantenham a ordem e disciplina;
e) Responsabilizar pela fidedignidade das inscrições dos atletas.
f) As equipes conforme regra oficial poderão iniciar cada partida com 03 (três) atletas,
podendo completar o número de atletas durante o jogo a qualquer momento, mas os
atletas tem que estar relacionados em súmula (somente o nome ou o nome e sobrenome
do atleta chega).
5- DA ARBITRAGEM
Artigo 13º - A equipe de arbitragem para realizar as partidas estará a Cargo do
A.C.S.A(Associação CENTRO Será de Arbitros).através de Contrato firmado.
6- DA PREMIAÇÃO
*Premiação desta Taça*:
Premiação Extra(R$)
Premiação Extra(R$)
Categoria
Troféus
Medalhas
Livre masculino
Veterano
Feminino

1º ao 2º col.
1º ao 2º col.
1º ao 2º col.

1º ao 2º col.
1º ao 2º col.
1º ao 2º col.

Campeão R$ 1.200,00
Campeão R$ 600,00
Campeão R$ 400,00

Vice-Campeão R$ 700,00
Vice-Campeão R$ 300,00
Vice-Campeão R$ 200,00

*Troféu para goleiros menos vazados e goleadores nas três categorias.
7- DAS APENAÇÕES E PENALIDADES:
Artigo 14º- O atleta que atingir três cartões amarelos deverá cumprir a correspondente
suspensão automática de uma partida subsequente, mesmo que está seja realizada nas fases
subsequentes da competição. O mesmo processo se repetirá em relação à suspensão
automática advinda de cartão vermelho.
Artigo 15º- Para efeito de controle de cartões é de responsabilidade de cada uma das equipes
participantes.
Artigo 16º- Demais punições relativas a cartões, suspensões a qualquer pessoa envolvida
nesta Taça será usado o Regulamento Específico da Competição (REC), Regulamento da Liga
Gaúcha de Futsal/2019, ou o regulamento geral de competições do futsal.
Artigo 17º- Os atletas que usar idade adulterada nas categorias que não se enquadram nesta
Taça, serão eliminados da competição, e a equipe perderá os 03 pontos da referida partida
podendo a mesma ser excluída da competição. E o atleta estará suspenso por 10 (dez) jogos
ou 365 dias (Um ano).
Artigo 18ºNo caso de agressão de atletas contra seus companheiros, adversários,
arbitragem, colaboradores, mesários, dirigentes ou outros não citados neste artigo, os
mesmos estão suspensos por 01 ano (365 dias) ou 10 jogos.
Artigo 19º- Tentativa de agressão a qualquer participante do campeonato suspensão 06
meses (180 dias) ou de 05 jogos.
Artigo 20º- Ofensas morais a qualquer participante do campeonato suspensão de 01 a 03
jogos ou (60 dias).
Artigo 21º- - Esta Taça terá uma comissão dirigida por Milton Roberto Setti e o Secretário da
Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, Senhor CARLOS ALEXANDRE LIRA E O SESCCACHOEIRA DO SUL/RS.
mais um dirigente de cada equipe envolvida na categoria ou seja o Presidente ou Vice
Presidente da Equipe que terá direito de um voto por equipe em caso de protestos ou
julgamento que vão acontecer no decorrer desta Taça. Não terá direito de voto o acusado (a
equipe, dirigente, atleta e outros) e o acusador.
Artigo 22º- Após determinada a punição ou suspensão de cada envolvido nesta Taça, os
suspensos devem cumprir as punições nas promoções desta Taça. O mesmo não poderá atuar

de jogador a técnico ou de técnico a dirigente, assim sendo suspensa a pessoa envolvida em
uma categoria não poderá atuar em outra.
Artigo 23º- Os atletas com idade inferior a 18 anos, caso aconteça algum incidente o dirigente,
treinador ou massagista da equipe será responsável para providenciar toda e qualquer
necessidade que venha precisar.
Artigo 24º- - Em caso de W.0, o não comparecimento de UMA ou OUTRA equipe nas
categorias determinadas a mesma equipe está eliminada da Taça, e o resultado da partida
será de 03x00 para a equipe adversária.
8- DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATES:
Artigo 25º- Em caso de igualdade de pontos após o término da primeira fase ou demais fases,
por chaveamento ou grupo, serão adotados os seguintes critérios:
1ª – Maior número de vitórias
2º -Confronto Direto;
3º - Saldo de gols;
4º -Menor número de gols sofridos;
5º- Maior número de gols feitos;
6º -Melhor Disciplina (cartão amarelo 01 ponto, cartão vermelho 05 pontos.)
7º- Sorteio público.
Parágrafo único – As equipes vencedoras em cada partida receberão 03 pontos, em caso de
empate, um ponto a cada equipe e na derrota zero ponto.
Artigo 26º- Para as partidas consideradas como eliminatórias ou conhecidas como mata-mata,
a partir da segunda-fase em caso de empate, teremos cobranças de 03 penalidades máximas
na 1ª série para cada equipe até conhecer as vencedoras, persistindo o empate teremos das
demais serie de penalidades máximas, um pênalti a cada equipe até conhecer a equipe
vencedora que passará para a fase seguinte, e se for a final de cada categoria em disputa
desta taça serão usados os mesmos critérios, pois não haverá a conhecida prorrogação de 5x5
minutos após as partidas eliminatórias.
9- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Artigo 27º- Para uma maior segurança haverá no Ginásio voluntários que farão a segurança
dos jogos designados pela Promotora.
Artigo 28º- Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora
desta Taça, pois este regulamento não possui todas as normas e regras pertinentes do futsal,
cabendo ao mesmo após acordo com as equipes adaptá-los.
Artigo 29º- A comissão realizadora não se responsabiliza por acidentes, roubos e outros casos
que possam ocorrer antes, durante ou após a Taça.
Artigo 30ºEm caso de esquecimento de algum item deste regulamento referente a
punições, regras ou outros à organização se reserva o direito de fazer anexos, caso seja
necessário. Ou usar o Regulamento oficial do Futsal.
Artigo 31º- A organização poderá alterar as datas desta Taça, se for necessário.
Artigo 32º- Em caso de transferência da rodada programada as equipes serão comunicadas
via imprensa duas horas antes do primeiro jogo da rodada pela Imprensa local, watts,
facebook.
Artigo 33º- As dúvidas dos dirigentes que ocorrer durante este evento devem ligar para
MILTON ROBERTO SETTI - 51 99797-9257.

Artigo 34º- A arbitragem deve relatar ocorrências, caso houver no verso da Súmula, no final
de cada jogo, assinada pelos mesmos.
Artigo 35º- E de responsabilidade de cada dirigente providenciar pomadas, gelo, ataduras e
outros para atendimento a seus atletas se caso venham se machucar.
Artigo 36º- As rodadas que não forem realizadas nos dias programados ficarão para final do
turno, sempre na mesma sequência de dias.
Artigo 37º- É parte integrante deste regulamento o convite, anexos, súmulas de cada partida,
ofícios, e outros documentos expedidos e recebidos pela comissão organizadora.
Artigo 38º- Os horários previstos para os jogos serão,1ª FASE, demais fase, não terão
alterações:
Artigo 39º- PRIMEIRA FASE- Os horários previstos para início é as 19:15 para o primeiro jogo,
com tolerância de 15 minutos, somente para o 1º jogo, demais jogos da tabela de jogos terão
05 minutos de tolerância, cada partida terá 30 minutos corridos, 15 x 15 cada período
CORRIDOS, cada equipe terá direito a um pedido de tempo em cada tempo de um minuto.
Parágrafo único – Os jogos das demais fases terão 40 minutos corridos, 20x20 cada período, e
a partida somente será paralisada mediante autorização máxima da partida que é a
arbitragem, em quaisquer das fases, feita pelo mesário(a) da partida.
Artigo 40º- A tabela dos jogos, a forma ou fórmula de disputa e as chaves estarão
descriminadas e bem distribuídas para o entendimento de todos.
Artigo 41º - A inscrição de um mesmo atleta em duas ou mais equipes (na mesma categoria)
acarretará em sua exclusão, não podendo participar do Campeonato por nenhuma equipe,
nem ser substituído. Observação: Somente se o atleta assinou a ficha de inscrição ou entrou
em quadra. Cada equipe deve informar a cor do fardamento para a organização, sendo
obrigado a fornecer dois fardamentos.
Artigo 42º - Em caso dos dois fardamentos apresentados, ter igualdade, em uma partida a
organização PODERÁ, fornecer os jalecos e através de sorteio que será feito pela equipe de
arbitragem, aos quais a equipe perdedora do sorteio colocará os jalecos.
Artigo 43º - A comissão técnica poderá ser federada, independente do número de membros.
Artigo 44º - Teremos um site para acompanhar toda esta Taça, que terá acesso a todos os
interessados, www.balneariocurvadorio.com.br
Artigo 45º - Os Torneios, Taças, Copas, Campeonatos e outros eventos paralelos a esta Taça,
independe da modalidade em disputarão será problemas para este ou outros que surgirem,
pois haverá desdobramento de datas.
Artigo 46º - As equipes que por ventura abandonar este evento em seu andamento não
estando contentes com o mesmo, não terão direito de devolução da taxa de inscrição.
Artigo 47º - Haverá situações de que terá atletas e em especial goleiros que as vezes não
possuem número nas costas de sua camiseta, isso não será problema para atuar em uma
partida, será reservado o direito de colocar com fita o número do referido jogador.
Artigo 48º - É proibido o uso de alto-falantes, apitos, e outros assemelhados no ginásio
durante a realização dos jogos oficiais do evento. Será permitido o uso dos mesmos somente
antes do início, durante o intervalo e ao final de cada jogo.
Artigo 49º - As faltas acontecidas no decorrer de uma partida no tempo de jogo 15x15, após a
quarta falta ou demais, será cobrado um tiro livre. As partidas da segunda-fase, semifinais e
finais de cada categoria poderão ter 40 minutos cronometrados, e as faltas cometidas terão os
critérios normais, após quinta falta tiro livre.
Artigo 50º- O não pagamento da taxa de inscrição pelas equipes acarretará, na condição de
que jogo empatado ou ganho poderá ser transformado em partidas com resultado negativo.

“Nesta Taça o Município de Lagoa Bonita do Sul, desde já agradece sua presença neste evento,
VENHA FAZER BONITO NO MUNICÍPIO DE LAGOA BONITA DO SUL”
Abril/2019
ACESSE:

www.balneariocurvadorio.com.br

