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CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTSAL 202

SÉRIE

 

 

Art. 1º - O Campeonato Catarinense
por 10 (dez) equipes, que formarão

 

1 A.D. CURTIBANOS

2 ADFT / TUBARÃO

3 APAF 
FLORIANÓPOLIS

4 BLUMENAU FUTSAL

5 CONCÓRDIA FUTSAL

 
 

Art. 2º - Nesta fase, as equipes
 

2ª FASE
 

Art. 3º - As 08 (oito) equipes
receberão numeração de 01 a 08, 
assim formadas: 

 
 

CHAVE 
B 
C 
D 
E 

 
 

Art. 4º - As equipes jogarão entre
volta acontecerá na casa da equipe melhor classificada na 1ª Fase.
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CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTSAL 202

SÉRIE OURO - MASCULINO 

FORMA DE DISPUTA 

1ª FASE 

Catarinense de Futsal da Série Ouro Masculino
que formarão a Chave A, sendo elas: 

CHAVE A 
CURTIBANOS FUTSAL 6 FUTSAL SÃO LOURENÇO

TUBARÃO 7 JARAGUÁ FUTSAL

FLORIANÓPOLIS 
8 JEC / KRONA / JOINVILLE

FUTSAL 9 JOAÇABA FUTSAL

FUTSAL 10 SÃO FRANCISCO FUTSAL

as equipes participantes jogarão entre si em turno

FASE – QUARTAS DE FINAL 

equipes participantes estarão classificadas 
receberão numeração de 01 a 08, formando as chaves B, C, D e E

EQUIPES 

1 X 8 
2 X 7 
3 X 6 
4 X 5 

entre si, dentro da chave, no sistema de mata
volta acontecerá na casa da equipe melhor classificada na 1ª Fase. 
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CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTSAL 2022 

Masculino será disputado 

LOURENÇO 

FUTSAL 

JOINVILLE 

FUTSAL 

FRANCISCO FUTSAL 

turno e returno. 

 para a 2ª Fase, e 
, D e E. As chaves ficarão 

mata-mata. O jogo da 
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Art. 5º - Classificar-se-ão para
pela 2ª Fase, que formarão as

 
Art. 6º - As chaves serão assim

 
 

CHAVE 
F Vencedor da C
G Vencedor da Chave

 
 

Art. 7º - As equipes jogarão entre
volta acontecerá na casa da equipe melhor classificada na 1ª Fase.

 
 

 

Art. 8º - Classificar-se-ão para
pela 3ª Fase, formando a Chave 

 
Art. 9º - A chave ficará assim 

 
 

CHAVE 
H Vencedor 

 
Art. 10º - As equipes jogarão entre
volta acontecerá na casa da equipe melhor classificada na 1ª 

 
Art. 11º - A equipe vencedora da chave H será declarada campeã do Campeonato
Catarinense de Futsal da 
BRASIL DE CLUBES em 2021. 
 

 
 

Art. 12º - Em caso de empate
disposto no art.18 do Regulamento Geral dos Campeonatos
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3ª FASE - SEMIFINAL 

para esta fase as equipes vencedoras dos
as chaves F e G. 

assim formadas: 

EQUIPES 
Vencedor da Chave B X Vencedor da Chave E 
Vencedor da Chave C X Vencedor da Chave D 

entre si, dentro da chave, no sistema de mata
volta acontecerá na casa da equipe melhor classificada na 1ª Fase. 

4ª FASE - FINAL 

para esta fase as equipes vencedoras dos
a Chave H. 

 formada: 

CONFRONTOS 

 da Chave F X Vencedor da Chave G 

entre si, dentro da chave, no sistema de 
volta acontecerá na casa da equipe melhor classificada na 1ª Fase. 

A equipe vencedora da chave H será declarada campeã do Campeonato
 Serie Ouro e representará Santa Catarina

2021.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

empate na classificação, em qualquer das fases,
Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2022.
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dos confrontos válidos 

mata-mata. O jogo da 

dos confrontos válidos 

 mata-mata. O jogo da 

A equipe vencedora da chave H será declarada campeã do Campeonato 
Catarina na TAÇA 

fases, aplicar-se-á o 
Estaduais 2022. 
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Art. 13º - Na 2ª e 3ª fases, se houver 01 (uma) vitória de 01 (uma) equipe e 01 (um)
empate, serão declaradas vencedoras

 
Art. 14º - Se nestas mesmas fases, houver 01 (uma) vitória de cada 01 (uma) das
equipes ou 02 (dois) empates, haverá uma prorrogação de 10 (dez) minutos, divididos em
02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos no mesmo loca
será declarada vencedora, a equipe que estiver sediando este returno

 
Art. 15º - Na 4ª fase (Final), se houver (uma) vitória de 01 (uma) equipe e 01 (um) empate,
será declarada vencedora a equipe

 
Art. 16º - Se nesta 4ª fase (Final), houver 01 (uma) vitória de cada 01 (uma) das
equipes ou 02 (dois) empates,
divididos em 02 (dois) tempos
da equipe campeã será através de cobranças

 
Art. 17º - Não haverá suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos, somente
cartão vermelho. 

 
Art. 18º - Não haverá rebaixamento
de 2022. 

 
 

 
 

Márcio Leandro Dávila          
Presidente                    
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ª fases, se houver 01 (uma) vitória de 01 (uma) equipe e 01 (um)
vencedoras as equipes que obtiverem está 

Se nestas mesmas fases, houver 01 (uma) vitória de cada 01 (uma) das
equipes ou 02 (dois) empates, haverá uma prorrogação de 10 (dez) minutos, divididos em
02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos no mesmo local do returno, se persistir o empate,

equipe que estiver sediando este returno.

Na 4ª fase (Final), se houver (uma) vitória de 01 (uma) equipe e 01 (um) empate,
equipe que obteve esta vitória. 

ª fase (Final), houver 01 (uma) vitória de cada 01 (uma) das
empates, haverá uma prorrogação de 
tempos de 05 (cinco) e, permanecendo o 
através de cobranças de penalidades máximas.

Não haverá suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos, somente

haverá rebaixamento de qualquer equipe desta SÉRIE 

Florianópolis, 19 de 

Leandro Dávila          Marcel Ribeiro 
Presidente                    Diretor Técnico 
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ª fases, se houver 01 (uma) vitória de 01 (uma) equipe e 01 (um) 
 vitória. 

Se nestas mesmas fases, houver 01 (uma) vitória de cada 01 (uma) das 
equipes ou 02 (dois) empates, haverá uma prorrogação de 10 (dez) minutos, divididos em 

l do returno, se persistir o empate, 
. 

Na 4ª fase (Final), se houver (uma) vitória de 01 (uma) equipe e 01 (um) empate, 

ª fase (Final), houver 01 (uma) vitória de cada 01 (uma) das 
 10 (dez) minutos, 
 empate, a decisão 

máximas. 

Não haverá suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos, somente 

 OURO para o ano 

de fevereiro de 2022. 


