Regulamento Geral
TORNEIO DE EX-ALUNOS DO BATISTA 2017
DO OBJETIVO
O torneio objetiva propiciar a integração entre os ex-alunos do colégio, através de jogos
competitivos, visando o “Jogo Limpo” e a participação ampla dos inscritos.
DA ORGANIZAÇÃO
A Escola de Esportes do Batista será responsável em organizar os jogos e definir o
regulamento geral.
DA INSCRIÇÃO
- Cada equipe deverá inscrever até o máximo de 10 atletas, sendo obrigatório que 8 sejam
ex-alunos do Batista. Cada equipe poderá ter 2 atletas convidados. O mínimo de atletas
inscritos são 7 atletas, podendo manter o mesmo critério de no máximo 2 convidados.
- Todas as equipes inscritas devem definir um nome para a equipe.
- A equipe deve ser descrita na ficha de inscrição recebida por cada coordenador de
equipe. Através desta ficha será feita uma conferência interna do vínculo do atleta com o
colégio. Caso alguma equipe não preencha os requisitos acima, a mesma será
desclassificada e substituída por equipes que se encontrem na lista de espera.
- A inscrição deve ser feita através do link no site redebatista.edu.br/ex-alunos até o dia
23 de agosto (quarta-feira), impreterivelmente. As equipes que não enviarem sua
inscrição terão a mesma cancelada e serão substituídas por outra equipe que se encontra
na lista de espera. Lembrando que o torneio irá ser realizado no dia 26 de agosto
(sábado).
- Durante os jogos será solicitado o documento de identidade (RG, CNH ou
PASSAPORTE) dos atletas, para confirmação dos nomes descritos na ficha de inscrição.
DAS RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES
- Manter uma postura de fair play (Jogo Limpo) durante as partidas. O capitão de cada
equipe é responsável pela ordem e disciplina de sua equipe, ele será informado pela
coordenação quando houver casos de indisciplina.
- Respeitar coordenação geral do torneio e equipe de arbitragem. Coordenação Geral:
Daniel Simões. Coordenação dos jogos: Phillipi Coelho
- Chegar no horário marcado para os jogos com o mínimo de 15 minutos de antecedência.
DO UNIFORME DE JOGO
- As equipes que possuam uniforme de jogo, poderão utilizar o mesmo, desde que o
mesmo não contenha mensagens que façam alusão a bebidas alcoólicas, cigarros, ou outro
item que esteja em desacordo com a filosofia do colégio.
- Serão disponibilizados, pela coordenação do evento, coletes para as equipes
participantes que não possuam uniforme de jogo.
- As equipes devem utilizar short e meião de cores iguais para todos os atletas. Exemplo:
short branco e meião azul.
- Os atletas das equipes deverão estar com chuteira ou tênis compatíveis a pratica do
futsal, meião e short. Não será permitido jogar com chuteiras de trava, sem meião e de
bermuda.

FORMA DE DISPUTA
- Serão até 16 equipes participantes e o torneio acontecerá no formato de eliminatória
simples.
- A 1ª fase (oitavas de final) é formada por até 8 confrontos, mas dependerá do número
de equipes inscritas, pois caso tenhamos um número de equipes inscritas entre 9 e 15,
teremos equipes que, pelo sorteio, já estarão classificadas para a próxima fase. A partir
da 2ª fase (fase quartas de final) teremos 8 equipes e 4 confrontos, classificando 4 equipes
para a 3ª fase (semifinal). Da fase semifinal teremos a definição dos confrontos finais
sendo: Os perdedores disputando o 3º lugar e os vencedores disputando o 1º lugar.
- Em caso de empate nas partidas, a mesma será decidida em cobranças alternadas de
penalidades, sendo a primeira série de 3 pênaltis para cada equipe, persistindo o empate
passaremos para série única, até que haja um vencedor.
- No caso de haver menos do que 16 equipes inscritas, o formato poderá ser mudado,
cabendo a comissão organizadora definir qual será o novo formato de disputa.
DAS REGRAS
- Regras oficiais de Futsal definidas pela CBFS vigentes a partir de 2013, com as
seguintes alterações de tempo de jogo: 2 períodos de 15 minutos, com 3 minutos de
intervalo entre cada período. Podendo durante a competição ser definido maior ou
menor período de tempo para cada jogo, mediante o atraso ou não, motivado por parte
dos atletas envolvidos.
- As principais alterações nas regras de futsal serão explicadas pelos árbitros antes das
primeiras partidas de cada equipe.
- Cada equipe poderá pedir somente 1 tempo técnico por período.
- A equipe de arbitragem será composta por 1 árbitro. E está determinado que
sempre 1(um) atleta participante do torneio, de qualquer equipe que jogou ou
jogará ainda, deverá fazer a mesa do jogo que estiver ocorrendo.
DA PREMIAÇÃO
Teremos premiação para os 1º, 2º e 3º lugares, sendo 10 medalhas de ouro, 10 medalhas
de prata e 10 medalhas de bronze. A equipe campeã receberá um troféu de campeão.
DAS PUNIÇÕES
- Os cartões amarelos não serão cumulativos para os outros jogos.
- Caso o atleta receba o cartão vermelho (expulsão), ele ficará suspenso por uma partida,
independente da fase.
- Toda expulsão será avaliada pela coordenação do evento, caso a mesma ocorra por ato
de indisciplina, o atleta poderá ser suspenso da competição.
CASOS OMISSOS
Os casos não tratados neste regulamento serão resolvidos pelos organizadores do evento:
Phillipi
Coelho
(phillipicoelho@gmail.com)
e
Daniel
Simões
(danielsimoes@sistemabatista.edu.br).
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DOS JOGOS E CONGRESSO TÉCNICO
Teremos um congresso técnico com todas as equipes às 15h do dia 27 de agosto.
Todas as equipes deverão ter pelo menos um representante participando do congresso. A
Ausência de um representante acarretará na eliminação da equipe.
O congresso técnico tem o propósito de esclarecer dúvidas do regulamento, transmitir o
propósito do torneio e fazer o sorteio dos jogos da 1º fase e os cruzamentos das outras
fases.
Os jogos acontecerão a partir das 16h.
Os jogos acontecerão nas duas quadras descobertas do Colégio Batista Mineiro, nas séries
finais. Entrada pela Rua Varginha, 630.
Qualquer dúvida entre em contato com: Phillipi Coelho – (31) 99222-7649.

