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REGULAMENTO OFICIAL 

 
DA CATEGORIA: Adulto Feminino 
 
DAS INSCRIÇÕES: 
1) Cada equipe poderá inscrever, no máximo 14 atletas, treinador e massagista. 
2) A equipe que desejar completar e ou alterar sua lista de inscritos poderá fazê-la antes de sua 
primeira partida, junto a Comissão Organizadora. 
3) A ficha de inscrição deverá ser assinada antes do primeiro jogo do respectivo atleta. 
4) As inscrições serão através do site: https://www.unisc.br/site/mundialunisc/. – Dando encerrado 
quando atingir o número de 12 equipes inscritas.  
5) Será cobrada uma taxa de R$ 350,00 reais por equipe para gastos de uniforme e organização.  
6) A taxa não será devolvida em caso de não comparecimento do time no dia do evento, ou 
após o fim das inscrições.  
CAPÍTULO III - DOS JOGOS 
1) A O Torneio será realizado no dia 04/11/2018, com início às 09:00 horas. 
2) O local dos jogos será no Ginásio de Esportes da Unisc, localizado na Avenida Independência.  
3) A duração dos jogos seguirá os seguintes critérios: 

a) Fase Classificatória, Quartas de Finais:  01 período de 15  minutos 
b) Fases Semifinal e Final: 02 períodos de 10 minutos corridos, com intervalo de 03 minutos. 

4) A arbitragem será de inteira responsabilidade da Comissão Organizadora e aplicará as regras 
oficiais vigentes do futsal. 
5) As jogadoras deverão usar o mesmo número na camiseta durante o todo torneio. 
6) A pontuação de cada partida obedecerá ao seguinte: 

a) Vitória: 03 (três) pontos 
b) Empate: 01 (hum) ponto 
c) Derrota: 00 (zero) ponto 

 
CAPÍTULO IV - DAS PENALIDADES E PROTESTOS 
1) Os participantes serão obrigados a respeitar os princípios e normas disciplinares. Serão punidos 
com rigor aqueles que cometerem faltas previstas nos mesmos e enumerados neste regulamento, 
boletim informativo. 
2) A equipe que jogar com atletas e ou comissão técnica inscritos irregularmente, será punida com a 
eliminação do torneio. 
3) Tentativa e/ou agressão a atletas, ao árbitro, a seus auxiliares e membros da Comissão 
Organizadora, serão punidos com eliminação do faltoso do campeonato. 
4) O atleta e/ou membro da Comissão Técnica será penalizado durante os jogos com: 

a) CARTÃO VERMELHO: um cartão, ficará suspenso automaticamente por um jogo e sujeito a 
julgamento pela JDT (Junta Disciplinar Temporária). 
b) CARTÃO AMARELO: três cartões, ficará suspenso automaticamente por um jogo. 

5) O cumprimento da suspensão automática é de responsabilidade exclusiva de cada clube, 
independente da comunicação oficial. A participação indevida implica na perda de pontos da partida 
(WO). 
6) Protestos poderão ser feitos até 10 minutos após seu respectivo jogo, sendo que serão recebidos 
se forem por escrito e forem assinados pelo responsável da equipe e entregue a Comissão 
Organizadora.  
* UNICO: Não poderá ser feito nenhum protesto na súmula do jogo. 
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CAPÍTULO V – DA FÓRMULA DE DISPUTA 
 
1) Fase Classificatória: 
a) Esta fase será formada por 12 equipes, divididas em 02 chaves (A e B), a saber: 

CHAVE “A” CHAVE “B” 
01  01  
02  02  
03  03  
04  04  
05  05  
06  06  

 
b) Nesta fase as equipes jogarão entre si dentro de sua respectiva chave, passando para seguinte as equipes 
classificadas em 1º ao 4º lugar de cada chave.  
c) Critérios de Desempate: 

1º) Confronto Direto (somente entre 02 equipes) 
  2º) Maior nº de Vitórias 

    3º) Menor nº de Gols Sofridos 
      4º) Maior Saldo de Gols 

5º) Maior nº de Gols Feitos 
6º) Disciplina (Cartão: Amarelo-01 ponto, Vermelho-03 pontos, WO: 10 pontos) 
7º) Sorteio 

 
 

 
 

2) Fase Quartas de Final 
a) As 08 equipes classificadas da fase anterior disputarão o cruzamento de chaves, a saber: 
   
GRUPO 1 1° A X 4º B 
GRUPO 2 1° B X 4° A 
GRUPO 3 2º A X 3º B 
GRUPO 4 2º B X 3º A 
  
b) Critérios de Desempate: 05 penalidades intercaladas, 1X1... 
 
3) Fase Semi Final 
a) As 04 equipes classificadas da fase anterior disputarão o cruzamento de chaves, a saber: 
  G1 X G4 
 G2 X G3 
b) Critérios de Desempate: 05 penalidades intercaladas, 1X1... 
 
4) Fase Final  
a) As duas equipes perdedoras da fase anterior disputarão o 3º e 4º lugar. 
b) As duas equipes vencedoras da fase anterior disputarão o 1º e 2º lugar. 

  c) Critérios de Desempate: 05 penalidades intercaladas, 1X 1...  
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CAPÍTULO VI - DA PREMIAÇÃO 
1) 1° Lugar: R$ 700,00 + Troféu + Medalhas 
2) 2º Lugar:  R$ 400,00 + Troféu + Medalhas 
3) 3º Lugar: R$ 200,00 + Troféu + Medalhas 
4) 4° Lugar Troféu 

 
 
CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
1) Os órgãos promotores e executores do torneio não se responsabilizarão por acidentes ocorridos 
com jogadores, ou por estes ocasionados a terceiros, antes, durante ou depois dos jogos. 
2) Todos os casos omissos no presente regulamento e boletim informativo serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora. 
 
             

 
 

Santa Cruz do Sul, 17 de Agosto de 2018. 
 
 
 

              
                                                                A Comissão Organizadora         

 


