Regulamento - Campeonato de Futsal Ofélia Fonseca


Campeonato será disputado por quatro equipes compostas por seis jogadores.

● As equipes: terão a liberdade de escolher seu nome, desenhar seu escudo ou escolher
cores que a represente.Durante os jogos serão diferenciadas com uso de coletes.
● Os jogos: acontecerão no horário do intervalo, às 3ª e 4ª feiras com duração de 20
minutos (dois tempos de 10) sendo o 1º tempo disputado em um dia e o 2º tempo no dia
seguinte permitindo que em cada intervalo as quatro equipes joguem. Se a partida por
qualquer motivo não puder acontecer uma nova data será marcada para sua realização.
● Arbitragem: os jogos serão arbitrados pelos professores de educação física e seguirão as
regras oficiais da modalidade. Somente a regra de número de jogadores poderá ser
adaptada (em comum acordo as equipes envolvidas poderão jogar com cinco na linha e
um no gol) não havendo assim a necessidade de substituição do reserva durante o jogo.
● Punições: todos jogadores envolvidos no evento estão sujeitos a punições antes, durante
e após as partidas (cartões amarelo e vermelho) e será considerado passível de punições
atitudes anti desportivas, técnicas e sociais.
1. Cartão vermelho: suspensão automática por um jogo.
2. Três cartões amarelos: suspensão automática por um jogo.
3. Casos mais graves serão analisados pela organização.


Classificação: ao final de cada rodada a classificação das equipes será atualizada
somando os pontos obtidos e na classificação geral também serão apresentado os
artilheiros e jogador destaque da rodada.
1. vitória 3 pontos
2. empate 1 ponto
3. derrota 0 ponto

● Jogador destaque: será escolhido por votação aberta a todos (só serão computados os
votos dados durante o jogo e registrados na súmula) e confirmada pelos professores de
educação física.
● Súmulas: dos jogos serão preenchidas por alunos voluntários supervisionados pelos
professores.
● Início Torneio : Terá a tabela de jogos sorteada. Os jogos serão eliminatórios e o
campeão somará um ponto na classificação geral.
● Premiação: Serão premiadas as equipes que ficarem em primeiro, segundo e terceiro
lugares (medalhas) e individualmente o artilheiro (troféu), destaque (troféu) e o Flair Play.
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