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CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTSAL 202

SUB 08

 

 

Art. 1º - O Campeonato Catarinense
08 (oito) equipes, que formarão

 
CHAVE A 

1 Rodeio Futsal

3 Abut Monte Alegre Futsal

6 Academia Freestyle

8 Avai Futsal

 
Art. 2º - Nesta fase, as equipes
e returno. 

 
Parágrafo Único: Ao final desta fase os cartões amarelos serão zerados, salvo 
receber o terceiro cartão amarelo no último jogo da respectiva fase, que deverá ser cumprido na 
primeira partida da fase seguinte.

 

Art. 3º - As 03 (três) melhores 
Fase, e   receberão numeração de 01 a 06, conforme índice técnico, formando as chaves  C 
e D. As chaves ficarão assim formadas:

 

CHAVE C 
1  

3  

6  

 
 
 

Art. 4º - Nesta fase, as equipes
e returno. 
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CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTSAL 202

SUB 08 - MASCULINO 

FORMA DE DISPUTA 

1ª FASE 

Catarinense de Futsal do Sub 08 Masculino
que formarão as Chave A e B, sendo elas: 

 CHAVE B 
odeio Futsal 2 FME/Palhoça Futsal

but Monte Alegre Futsal 4 Spaca Blu

Academia Freestyle 5 Bugre do Oeste

Futsal 7 Apama 

as equipes participantes jogarão entre si, dentro das chaves,

Parágrafo Único: Ao final desta fase os cartões amarelos serão zerados, salvo 
receber o terceiro cartão amarelo no último jogo da respectiva fase, que deverá ser cumprido na 

da fase seguinte.  

2ª FASE  

melhores equipes de cada chave estarão classificadas
receberão numeração de 01 a 06, conforme índice técnico, formando as chaves  C 

formadas: 

 CHAVE D 
2  

4  

5  

as equipes participantes jogarão entre si, dentro das chaves,
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CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTSAL 2022 

Masculino será disputado  por 

 
FME/Palhoça Futsal 

lu 

Bugre do Oeste 

 

, dentro das chaves, em turno 

Parágrafo Único: Ao final desta fase os cartões amarelos serão zerados, salvo quando o atleta 
receber o terceiro cartão amarelo no último jogo da respectiva fase, que deverá ser cumprido na 

classificadas para a 2ª 
receberão numeração de 01 a 06, conforme índice técnico, formando as chaves  C 

 

si, dentro das chaves, em turno 
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Parágrafo Único: Ao final desta fase os cartões amarelos serão zerados, salvo 
receber o terceiro cartão amarelo no último jogo da respectiva fase, que deverá ser cumprido na 
primeira partida da fase seguinte.
 

 

 

Art. 5º - Classificar-se-ão 
class i f icadas das chaves C e D
índice técnico das das fases anteriores, f

 
Art. 6º - As chaves serão assim

 
 

CHAVE
1 – 

 
Art. 7º - Nesta fase, as equipes
 

 
Art. 8º - A equipe vencedora da chave 
Catarinense de Futsal da Categoria Sub 08 Masculino 
categoria sub 09 da TAÇA BRASIL DE CLUBES em 2023
  
Art. 09º - Em caso de empate na classificação, em qualquer das fases, aplicar
art.18 do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2022.
 

Márcio Leandro Dávila                         Irajá Barão Filho
                                      Presidente                         Vice Presidente / Diretor Técnico   
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Parágrafo Único: Ao final desta fase os cartões amarelos serão zerados, salvo 
cartão amarelo no último jogo da respectiva fase, que deverá ser cumprido na 

primeira partida da fase seguinte.  

3ª FASE - FINAL 

 para esta fase as 02  (duas)  equipes
class i f icadas das chaves C e D, que receberão numeração de 01 a 04, conforme 

das fases anteriores, formando a chave E. 

assim formadas: 

CHAVE E EQUIPES 
 2 – 3 - 4 Turno da equipe 02 e Returno da equipe 01

equipes participantes jogarão entre si em turno

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

A equipe vencedora da chave E será declarada campeã do Campeonato
Categoria Sub 08 Masculino e representará

TAÇA BRASIL DE CLUBES em 2023. 

Em caso de empate na classificação, em qualquer das fases, aplicar
art.18 do Regulamento Geral dos Campeonatos Estaduais 2022. 

Florianópolis, 12 de março de 2022.
 

Leandro Dávila                         Irajá Barão Filho
Presidente                         Vice Presidente / Diretor Técnico   
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Parágrafo Único: Ao final desta fase os cartões amarelos serão zerados, salvo quando o atleta 
cartão amarelo no último jogo da respectiva fase, que deverá ser cumprido na 

equipes melhores 
que receberão numeração de 01 a 04, conforme 

Turno da equipe 02 e Returno da equipe 01 

turno e returno. 

será declarada campeã do Campeonato 
representará Santa Catarina na 

Em caso de empate na classificação, em qualquer das fases, aplicar-se-á o disposto no 

 
Florianópolis, 12 de março de 2022. 

Leandro Dávila                         Irajá Barão Filho 
Presidente                         Vice Presidente / Diretor Técnico    


