1º COPA SUDESTE
MASCULINO E FEMININO – 2008
REGULAMENTO GERAL
1. Só poderá participar da 1º Copa Sudeste de Futsal Masculino e Feminino, as
entidades devidamente regularizadas com a CBDS, FDSERJ, FMDS e FEDSES e
que estejam com as taxas quites.
2. Para que tenha plenas condições o atleta deve apresentar a carteira de associado da
entidade a qual faz parte e carteira de identidade. A entidade participante deverá
apresentar a relação de membros da delegação em papel timbrada 3 vias e assinada
pelo seu presidente.
3. Obedecer a composição da delegação participante, que deverá ser:
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atletas
massagista
roupeiro
técnico
delegado

4. Conforme no Regulamento da CBDS só é permitido os atletas participam a nesta
competição até de 35 anos de idade.
5. É indispensável, ao atleta, apresentar:
a)
Carteira de associado da entidade filiada, com mensalidade atualizada,
sendo permitido um atraso de 02 meses.
b)
Estar carteira regularizada com sua Federação e CBDS, e estejam com
taxa quites.
c)
Não é permitida transferência de atleta para outra equipe durante a
competição.
6. Cada entidade participante deverá trazer dois jogos de uniformes completos e
distintos.
7. As partidas terão duração determinada em 20 minutos (feminino, 15 minutos) cada
tempo e suas regras obedecerão as regras oficiais da Confederação Brasileira de
Futsal, com a vitória valendo três pontos e empate hum ponto, e derrota, nenhum
ponto.

8. FDSERJ - As 5 equipes fluminense disputarão 02 turnos. O campeão e vice
classificam para fase final. FMDS, as 16 equipes mineiros disputarão 02 turnos. O 6
vagas classificam para fase final e FDSES as 3 equipes disputarão 02 turnos. Um
vaga classifica para fase final.
9. Se caso ambos finalista tiverem empatados será na prorrogação, se persistem empate
será disputa de pernalti até declara um equipe campeão.
10. Caso todas as equipes terminem empatadas, cada fase será conhecida pelas seguintes
critérios:
a)
b)
c)
d)

Maior número de vitórias
Melhor saldo de gols
Maior número de gols pró
Sorteio

11. O atleta que for expulso da partida ou receber 02 (dois) cartões amarelos estará
suspenso, automaticamente, a participar da próxima partida como aqueles que o
cumprirem a suspensão, pelo fato da competição ter terminado, terão seus casos
encaminhados ao FDSERJ, FMDS e FEDSES /CBDS para medidas cabíveis.
12. Serão premiados os times que conquistarem os três primeiros lugares com troféus e
todos os atletas serão condecorados com medalhas alusivas.
13. Também serão premiados os atletas que destacarem na competição, a saber.
▪

Melhor jogador

▪

Artilheiro

▪

Goleiro menos vazado

▪

Jogador mais disciplinado

14. Se não comparecer árbitros, teremos fazer o reunião e resolver o problema, também
se a entidade não comparecer, o jogo, dar W x O para a equipe presente.
15. Entidades confirmar participação remeter correspondência ou via e-mail antes 30
dias do jogo
16. O delegado da FDSERJ, FMDS e FEDSES é autoridade máxima durante a
competição na fase final e o mesmo comprometera a respeitar e fazer cumprir o
regulamento geral da FDSERJ, FMDS e FEDSES.
17. O número de atletas de uma equipe para jogar será no mínimo 5 (cinco), menor de 4
(quatro), a entidade será derrotada por W x O.
18. Casos omissos serão deliberados pela direção da FDSERJ, FMDS e FEDSES e
deverá contar com aprovação dos delegados presentes.

19. FUTSAL FEMININA
a) Relação da delegação de futsal feminino em papel timbrado 04 vias, assinados pelo
Presidente.
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b) Duração de 30 minutos, divididos em 2 tempos de 15 minutos e intervalo de 10
minutos para descanso, e suas regras obedecerão as regras de Confederação
Brasileira de Futebol, com só vitória valendo três pontos e empate hum ponto, e
derrota, nenhum ponto.Quando equipe somar maior pontuação será campeão.
c) Caso todas as equipes terminem empatadas, campeão será conhecida pelas seguintes
critérios:
a)
Maior número de vitórias
b)
Melhor saldo de gols
c)
Maior número de gols pró
d)
Se caso ambas equipes tiverem empatados será disputa de pênalti até
declara um equipe campeão
e) O premiado o time que conquista apenas primeiro lugar com troféu e primeiro e
segundo lugares atletas serão condecorados com medalhas alusivas. Será 1 premiado
o atleta que destacarem melhor de jogadora na competição.
f) Conforme no Regulamento da CBDS só é permitido os atletas participam a nesta
competição até de 35 anos de idade.

Vitoria, 11 de novembro de 2008
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3 times para triangular final
Respecagem uma vaga para segunda melhor
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