
Regulamento da terceira copa litoral de futsal 2021

# A terceira copa litoral futsal será disputada no período de 31 de julho a 11 de setembro de
2021.

# participarão da competição as equipes convidadas pela organização que se submeterem
aos termos do presente anexo:

# forma de disputa:
A competição terá 16 equipes participantes,onde onde será dividido em 4 grupos de 4
equipes . E somente duas equipes de cada grupo passam para próxima fase.

# Nas quartas de finais , semifinais e final é só jogo de ida.

# inscrições - todas equipes podem inscrever atletas até o fim da primeira fase.
Obs: o jogador só pode ser inscrito para a partida até o meio dia do dia do seu
jogo.Nenhum atleta pode ser escrito na hora do jogo.

# Toda equipe pode escrever até 20 atletas para a competição e podendo levar para o jogo
14 atletas e 2 comissão técnica. Lembrando que pode o atleta chegar atrasado, e ele pode
participar da partida se ele chegar até o início do segundo tempo  do jogo.

#cartões - o atleta que tomar três cartões amarelos ou um vermelho ficará fora da próxima
partida. Na segunda fase o cartão é zerado.

# obs. Se o atleta levar um cartão vermelho ou levar o terceiro amarelo na terceira partida
da primeira fase é obrigado a cumprir a suspensão.

# padrões- se as cores forem compatíveis dos padrões quem troca é a equipe mandante.

# Tempo de jogo - dois tempos de 20 minutos com intervalo de 5 minutos.

# pontuação:
Vitória 3 pontos
Empate 1 ponto
Derrota 0 ponto

# critérios de desempate:
1 pontos
2 c. Direto
3 número de vitória
4 saldo de gols
5 gols pró
6 gols contra

# da bola - será da responsabilidade das equipes levar bola para aquecer em quadra.



# documentos- será obrigado todos os jogos o atleta apresentar um documento com foto
para apresentar na mesa para ficar apto a jogar. rg.habilitação, carteira de trabalho.

# todos os casos omissos serão resolvidos pela organização da competição.
Obs: caso as partidas possam ser adiadas ou tiver algum problema a organização do
evento avisará com antecedência....
Tolerância - se a equipe não chegar no horário previsto se abrirá o cronômetro durante 30
minutos se a equipe não chegar . A equipe que tiver chegado ganha por wxo , ganha três
pontos e vence por 1x0 mas não conta para saldo de gols...


