REGULAMENTO GERAL
I- DAS FINALIDADES:
Artigo 1 – O CAMPEONATO INTERNO DE ESPORTES DO CODAI – Categoria LIVRE – Masculino e
será realizado para atletas DO COLÉGIO AGRÍCOLA DOM AGOSTINHO IKAS, e tem por
finalidade congregar e ampliar o Futsal, bem como a diversão, lazer e prática do esporte.

II - PERÍODO DE REALIZAÇÃO:
Artigo 2 – Os jogos serão realizados nas datas 12/09; 13/09 com possibilidades de adiamento
caso haja algum imprevisto.

III – DAS EQUIPES PARTICIPANTES:
Artigo 3 – Poderá participar deste Campeonato qualquer equipe do colégio, que estude ou
tenha qualquer vinculo de emprego.
PARÁGRAFO 1° - Congresso Técnico: toda equipe participante deverá obrigatoriamente através
de 01 representante comparecer ao congresso técnico onde será apresentado o regulamento
com data que ainda será definida, o não comparecimento não dará direito a reclamações
sobre qualquer decisão tomada.

IV – DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS:
Artigo 4 – Cada equipe deverá inscrever um mínimo de 06 atletas e Máximo de 12 atletas.
1° A relação nominal (Ficha de inscrição dos atletas), até 12 atletas deverão ser entregues no
dia do congresso técnico.
2° Ficam autorizadas a entrar na quadra de jogo as pessoas credenciadas: Atletas participantes
do jogo, oficiais de arbitragem, comissão técnica participante do jogo.
3° O atleta só poderá atuar em uma equipe, no campeonato.

V - DAS PARTIDAS:
Artigo 5 – As partidas serão regidas de acordo com as regra Oficiais de futsal.
Artigo 6 – Somente o árbitro no local, ou Comissão Organizadora poderá paralisar ou adiar a
realização da partida.
Artigo 7 - As equipes terão não terão tempo de tolerância após o horário da tabela para iniciar
o jogo. Se a equipe não comparecer até no horário marcado a mesma será considerada
perdedora por W.O, vale salientar que o horário oficial é o horário do relógio dos
organizadores.

Artigo 8 – As bolas para os jogos serão preferencialmente da modalidade do futsal e de
escolha da organização.

VI – DA FORMA DE DISPUTA:
O campeonato será disputado em duas fases a primeira será fase de grupos e a segunda será a
fase de mata mata.
Os critérios de classificação são os seguintes, pela ordem:
01° Maior número de pontos ganhos
02° Maior número de vitórias
03° Maior saldo de gols
04° Maior número de gols marcados
05° Menor número de gols sofridos
06° Menor número de cartões amarelos
07° Menor número de cartões vermelhos
PARÁGRAFO 1°: A vitória somará 03 pontos, empate 01 ponto e derrota nenhum.
PARÁGRAFO 2°: Na fase mata mata se houver empate o jogo será decidido nos pênaltis.
Artigo 9 – A EQUIPE QUE UTILIZAR ATLETA IRREGULAR EM QUALQUER PARTIDA VÁLIDA PELA
COMPETIÇÃO SUJEITAR-SE-Á:
Perda automática de 6 (seis) pontos pela equipe infratora independentemente do resultado.
Irregularidade do atleta configurar-se-á na hipótese de:
A) Inexistência ou falta de inscrição do atleta para disputa da competição;
B) Participar da partida quando sujeito ao cumprimento de suspensão automática, por força
do cartão amarelo ou vermelho.

VII – DA PREMIAÇÃO:
Artigo 10 – Ficam instituídos os seguintes prêmios:
Os prêmios serão decididos na reunião que haverá com os representantes dos times.

VIII - PUNIÇÕES:
Artigo 11 - Todas as pessoas devidamente registradas neste campeonato são passíveis de
punição estando ou não dentro de quadra. Basta estar na praça esportiva para se tornar
passível de punição a qualquer momento, que cada capitão de equipe oriente seus atletas para
que haja um comportamento ético/desportivo em relação à competição como um todo.
Artigo 12 - Participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a competição. Punição de 01 a
03jogos. Podendo ainda a equipe perder os pontos (3) DT (DERROTA TÉCNICA).
Artigo 13 - Desrespeitar e reclamar por gestos ou palavras, ofender moralmente oficiais de
arbitragem, delegados. Punição de 01 a 03 jogos, desde que haja relatório do arbitro, diga-se
de passagem, é obrigatório o relatório do arbitro ao final de cada jogo.

IX – Fora do regulamento
Qualquer assunto que não estiver inscrito no regulamento será conversado com a direção
organizadora do evento.

