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CAMPEONATO BEACH SOCCER
2017
38ª EDIÇÃO DA CATEGORIA NOVOS
18ª EDIÇÃO DA CATEGORIA VETERANOS
11ª EDIÇÃO DA CATEGORIA FEMININA
04ª EDIÇÂO DA CATEGORIA MASTER

REGULAMENTO GERAL E TÉCNICO

REGULAMENTO GERAL

I - DA PROMOÇÃO E OBJETIVOS
Art. 1º O campeonato de 2017, de futebol de praia, é uma promoção da Prefeitura Municipal de
Itajaí através da Fundação Municipal de Esportes. Estes obedecerão ao disposto neste regulamento
geral e seus anexos.
Art. 2º O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE PRAIA, tem como objetivo promover o esporte na praia,
integrando a comunidade desportiva de Itajaí, itajaienses e turistas que frequentam nossas praias
nesta época do ano.
II - DAS CATEGORIAS
Art. 3º As categorias a serem disputadas estão assim definidas:
a) Categoria novos – Atletas a partir de 16 anos;
b) Categoria veteranos – atletas que completem 38 anos ou mais no decorrer do ano de 2017
(nascidos até 1979)
c) Categoria Master – atletas que completem 45 anos ou mais no decorrer do ano de 2017 (nascidos
até 1972)
d) Categoria Feminino - atletas a partir de 15 anos;
Parágrafo único - As inscrições que forem realizadas em desacordo com o estabelecimento neste
artigo serão automaticamente canceladas, não sendo permitida a sua substituição, ficando com isso
inutilizada sua vaga na ficha de inscrição.
III - DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE E ATLETAS
Art. 4º Poderão participar do campeonato as equipes que formalizarem suas inscrições na FMEL, no
período de 16/11 a 09/12 de 2015 às 19:00 horas (Equipes participantes de 2016). Caso existam
vagas remanescentes de desistências das equipes participantes no último campeonato as vagas
serão disponibilizadas conforme lista de espera.
Art. 5º Para o campeonato de 2017 estão dispensadas as taxas de inscrição e de cartões.
Art. 6º As equipes da categoria Novos e Feminino poderão inscrever no máximo 14 (catorze) atletas,
as categorias Máster e Veteranos poderão inscrever 16 (dezesseis) atletas, não sendo permitidas
substituições. Cada atleta poderá participar apenas de uma categoria.
Art. 7º Havendo a inscrição de um atleta em duas equipes, este atleta assumirá uma equipe na sua
primeira participação, da qual não poderá mais promover mudança e a outra equipe, que também o
inscreveu poderá fazer a sua substituição na ficha de inscrição.

IV – DA INSCRIÇÃO POSTERIOR DE ATLETAS
Art. 8º As inscrições (complementares) poderão ser completadas até às 17hs, do último dia útil
antes do segundo jogo da equipe, somente na FMEL. Após esta data nenhum atleta poderá ser
inscrito no campeonato por qualquer equipe.
V – DO SISTEMA DE DISPUTA
Art. 9º O campeonato será disputado com até 16 equipes na categoria novos, 10 equipes na
categoria Veteranos, e 08 Equipes na categoria Master e Feminino.
Art. 10º Durante a 1º fase serão pontuados na seguinte forma:
a) Vitória: 03 pontos
b) Empate: 01 ponto
c) Derrota: 00 pontos
Em caso de empate, serão cobradas penalidades, conforme Art. 12º, sendo atribuído 01 ponto
adicional ao vencedor.
Art. 11º Classificarão para a Segunda Fase, os primeiros e segundos colocados de cada grupo nas
categorias: Novos, Feminino e Veteranos. Na Categoria Master, classificam-se os quatro primeiros
colocados.
Havendo empate na classificação entre as equipes na 1º fase, adotar se- á para desempate, os
seguintes critérios:
a) Confronto direto (entre 02 equipes);
b) Maior número de vitórias;
c) Menor número de gols sofridos;
d) Maior número de gols marcados;
e) Menor numero de cartões (neste caso cartão vermelho conta como 02 cartões amarelos);
f) Sorteio
Art. 12º Havendo empate no jogo será adotado os seguintes critérios para desempate:
a) serão decididas por penalidades máximas, cabendo a cada equipe 01 cobrança alternada, sem
repetição de cobradores, cabendo à cobrança a aqueles que estiverem inscritos na súmula e
concluírem a partida;
VI – DA COMPETIÇÃO
Art. 13º O Congresso Técnico da Competição acontecerá no dia 12 de Dezembro às 18 horas no
auditório da SECON na Prefeitura de Itajaí, com a participação de representantes das equipes e da
coordenação do evento.

Art. 14º As providencias referentes á arbitragem dos jogos, inclusive anotadores (mesários) e
pessoal de apoio, serão totalmente de responsabilidade da Fundação Municipal de Esporte e Lazer.
Art. 15º Os jogos serão realizados nas datas previstas e divulgadas em boletins oficiais do evento
que poderá ser pego na sede da FMEL, sempre às terças-feiras ou no site www.fmel.itajai.sc.gov.br
Art. 16º Os jogos terão um horário fixado, havendo tolerância de 15 minutos para o inicio do
primeiro jogo da rodada, de acordo com a tabela oficial divulgada pela organização.
Art. 17º Entende-se por comparecimento a presença da equipe dentro do campo com 05 atletas,
documentada, devidamente uniformizada e em condições de iniciar o jogo, segundo decisão da
arbitragem, sob pena de ser declarada perdedora por ausência (WO).
Art. 18º Caracterizado a ausência de uma equipe (WO), a equipe causadora estará automaticamente
eliminada da competição, a equipe e os atletas ausentes impossibilitados de participar de
competições promovidas pela FMEL Itajaí, por um período de 02 anos. Os resultados dos jogos
anteriores serão eliminados.
Art. 19º Os uniformes das equipes não poderão ter qualquer tipo de propaganda política, de
cigarros e de bebidas alcoólicas impressos nos mesmos. O não cumprimento desta determinação
implicará a equipe a perda de 03 pontos na classificação geral do campeonato.
Art. 20º A equipe colocada à esquerda da tabela será considerada mandante e a ela caberá à troca
de uniformes, ou uso de coletes, quando houver coincidência de cores, segundo decisão da
arbitragem.
Art. 21º É responsabilidade das equipes informarem-se a respeito dos seus jogos, solicitando à
organização todas as informações necessárias. Tais como quadro de arbitragem, controle de
cartões, horário de jogos, etc.
Art. 22º A competição acontecerá nos meses de verão:
a) Aos sábados e domingos em todas as categorias
b) Será obrigatória a identificação dos atletas e comissão técnica ao delegado e/ou mesário da
FMEL, antes do inicio de cada partida, com a apresentação de um documento de identidade (com
foto) original ou fotocópia autenticada em cartório, ficando impedida a sua participação até que o
faça.
Art. 23º A equipe que der causa ao encerramento ou suspensão do jogo, antes de seu tempo
regulamentar, mesmo em vantagem no placar ou empatado o jogo, será considerada perdedora.
Art. 24º A equipe que se recusar a iniciar ou continuar um jogo por mais de três minutos, mesmo
depois de advertência da arbitragem ainda que permaneça em campo, será considerada perdedora.
Art. 25º Um jogo somente deixará de ser realizado a critério do árbitro, com a presença das duas
equipes em condições de disputá-la.
VII – DA PREMIAÇÃO
Art. 26º A premiação dos campeonatos de Futebol de Praia será a seguinte:

a) Categoria Novos e Veteranos :
I. Campeão: R$ 1.000,00 (Hum mil reais), um troféu para a equipe e medalhas para os atletas.
II. Vice-campeão: R$ 500,00 (Quinhentos reais), um troféu para a equipe e medalhas para os atletas.
III. Terceiro lugar: R$ 300,00 (Trezentos reais), um troféu para a equipe e medalhas para os atletas.
IV. Artilheiro: Um troféu
V. Defesa menos vazada: Um troféu
b) Categoria Master e Feminino :
I. Campeão: R$ 500,00 ( Quinhentos reais), um troféu para a equipe e medalhas para os atletas.
II. Vice-campeão: R$ 300,00 (Trezentos reais), um troféu para a equipe e medalhas para os atletas.
III. Terceiro lugar: R$ 200,00 (Duzentos reais), um troféu para a equipe e medalhas para os atletas.
IV. Artilheiro: Um troféu
V.. Defesa menos vazada: Um troféu
VIII – DOS RECURSOS E NORMAS DISCIPLINARES
Art. 27º Os possíveis recursos deverão ser apresentados à organização até 48 horas após o término
da partida, mediante pagamento de uma taxa caução no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta
reais).
Art. 28º O recurso deverá ser apresentado por escrito, acompanhado das provas.
Art. 29º No caso de testemunhas, estas deverão ser citadas no recurso, nominalmente e de fácil
identificação da organização para contato e convocação.
Art. 30º Os recursos serão decididos após, no convocação da comissão disciplinar prazo máximo de
05 dias úteis.
Art. 31º Os membros da Comissão Disciplinar serão definidos pela FMEL.
Art. 32º O Superintedente da FMEL (Fundação Municipal de Esportes e Lazer) deverá encaminhar
nominata até o inicio da competição.
Art. 33º Todo recurso não aprovado pela comissão disciplinar perderá o valor da taxa caução cujo
valor reverterá em favor de uma entidade social beneficente escolhida pela FMEL.
Art. 34º Os casos disciplinares e de descumprimento das normas regulamentares serão processados
e julgados pela comissão disciplinar, indicada pela FMEL.
Art. 35º A utilização dos cartões, Amarelo e Vermelho, deverá facilitar a Comissão no julgamento
das suas decisões, por isso o árbitro deverá aplicá-lo sempre com assiduidade e responsabilidade.

Art. 36º Nesta competição o jogador com 02 cartões amarelos estará suspenso da próxima rodada
automaticamente. Na reincidência a suspensão será por dois jogos. Os atletas que levaram um
cartão amarelo na primeira fase serão zerados para a 2ª fase.
Art. 37º Também, o jogador com um cartão vermelho, será suspenso automaticamente da próxima
partida, na reincidência cabe a junta disciplinar aplicar a pena cabível.
Art. 38º Qualquer tipo de agressão física por parte de atleta ou da comissão técnica da equipe
participante, dirigida a adversários, equipe de arbitragem, ou representantes e dirigentes da FMEL
será punida com a eliminação do campeonato e exclusão por 03 anos de atividades da FMEL ,das
partes envolvidas.
Art. 39º Qualquer tentativa de agressão física ou verbal deverá ser impedida pelos dirigentes e
atletas da equipe criadora da situação, cabendo ao árbitro citar em súmula esta providência para
isentar a equipe das responsabilidades.
Art. 40º Compete ao árbitro solicitar ao capitão e/ou dirigente da equipe, cuja torcida seja
promotora de tumultos, para que o mesmo estabeleça um clima de paz e harmonia para a
continuidade do jogo, e que fique bem claro que a equipe poderá ser punida pelas ações externas.
Art. 41º O capitão e/ou dirigente não atendendo o apelo do árbitro, implicará na paralisação da
partida, e o árbitro poderá encerrar a mesma, obedecendo aos art. 24 e 25 deste regulamento.
Art. 42º A equipe cujo dirigente vier a causar tumultos será penalizada com a perda de 01 a 03
pontos no quadro geral de pontuação da competição.
Art. 43º Compete ao árbitro, com auxílio do mesário e delegado, elaborar relatório de todos os fatos
da partida, e entregar para a organização até as quinze horas da segunda-feira seguinte à rodada.
IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 44º Todas as equipes inscritas nestes campeonatos obrigam-se a custear suas próprias despesas
para a prática dos seus jogos, não responsabilizando a organização por acidentes de qualquer
natureza ou por ressarcimento ou indenizações.
Art. 45º No ato da inscrição e confirmação da equipe, todos os participantes afirmam concordar
com o estabelecido neste regulamento.
Art. 46º Os casos omissos e de ordem administrativa, e as dúvidas que por ventura aconteçam serão
decididas pela Fundação Municipal de Esportes, que tomará como base código desportivo de Santa
Catarina.
REGULAMENTO TÉCNICO

Art. 1º Os jogos terão a duração de 36 minutos, divididos em três períodos de 12 minutos com 03
minutos de intervalo, para todas as categorias.
Art. 2º Qualquer atleta poderá participar da partida desde que entregue o documento na mesa até
o encerramento do 1º tempo do seu jogo.

Art. 3º O horário dos jogos será estabelecido pela organização e divulgado através de boletim oficial
do evento.
Art. 4º É direito da organização alterar a tabela e ordem dos jogos, desde que divulgadas nos
boletins oficiais. Salvo em casos de urgência esta alteração poderá ocorrer em outra situação, desde
que não prejudique e, ou favoreça alguma equipe.
Art. 5º O campeonato será realizado nas areias da praia da Atalaia/Molhe e cada equipe poderá
jogar com:
a) Na categoria Novos e Feminino - máximo 05 e mínimo 03 jogadores um dos quais deverá ser o
goleiro.
b) Na categoria Veteranos e Master – Máximo 06 e mínimo 04 jogadores um dos quais deverá ser o
goleiro.
Art. 6º Todos os atletas deverão estar devidamente uniformizados (calção e camisa);
Art. 7º Na camisa do uniforme deverá estar visível o nome da equipe (frente ou costas) e o número
(pelo menos nas costas), inclusive a camisa do goleiro.
Art. 8º Um atleta poderá jogar ou substituir outro atleta que tenha o mesmo número, somente sob
autorização do árbitro, na troca de goleiros.
Art. 9º Havendo coincidência nos uniformes, a equipe colocada à esquerda da tabela deverá trocar
o seu uniforme, ou fazer uso de “coletes” (cedidos pela FMEL), devendo a mesma se responsabilizar
pela devolução, sob pena de punição.
Art. 10º As trocas (substituição) de jogadores serão livre durante o transcorrer da partida, porém é
responsabilidade da equipe o controle legal de seus atletas em campo.
Parágrafo único: todas as trocas só poderão ocorrer em frente ao mesário.
Art. 11º No banco de reservas somente poderão permanecer atletas uniformizados e dois dirigentes
identificados (técnico e massagista).
Art. 12º No tiro de meta o goleiro deverá obrigatoriamente repor a bola com as mãos.
Art. 13º Quando a bola estiver em jogo, ao defendê-la, o goleiro poderá jogar com as mãos, ou pés
desde que a mesma esteja no solo.
Art. 14º Não será permitido o uso de qualquer tipo de calçado esportivo.
Parágrafo único - tornozeleira e meia são permitidas, visto que não são entendidos como calçados.
Art. 15º As regras serão as oficiais do Beach Soccer, salvo alguma alteração feita pela FMEL.

Itajaí, Janeiro de 2017.

