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 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) EDIÇÃO 2019 E 1º 

CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL MISTO 4/2 

 

1. BREVE HISTÓRICO 

 

Futebol de salão (também referido pelo acrônimo futsal) é o futebol adaptado 
para prática em uma quadra esportiva por times de 5 jogadores. As equipes, tal como 
no futebol, têm como objetivo colocar a bola na meta adversária, definida por dois 
postes verticais limitados pela altura por uma trave horizontal. Quando tal objetivo é 
alcançado, diz-se que um gol foi marcado, e um ponto é adicionado à equipe que o 
atingiu. O goleiro, último jogador responsável por evitar o gol, é o único autorizado a 
segurar a bola com as mãos. A partida é ganha pela equipe que marcar o maior número 
de gols em 40 minutos divididos em dois tempos. 

Devido às proporções da área de jogo, o menor número de jogadores e a 
facilidade em que se pode jogar uma partida, o futsal já é considerado por muitos como 
o esporte mais praticado do Brasil, superando o futebol que ainda assim é o mais 
popular.  

O futebol de salão teria sido inventado por volta de 1934, pelo professor Juan 
Carlos Ceriani Gravier, da ACM (Associação Cristã de Moços), de Montevidéu (Uruguai), 
dando-lhe o nome de Indoor Football. O Uruguai, nos anos de 1930, era a grande 
referência no futebol, sua seleção foi bicampeã olímpica e sede da primeira Copa do 
Mundo de Futebol, promovida pela FIFA, sendo também a primeira seleção campeã. Em 
1935, os professores João Lotufo e Asdrubal Monteiro, após se graduarem no Instituto 
Técnico da Federação Sulamericana das ACM como secretários diretores de educação 
física da ACM, voltaram ao Brasil e introduziram o "Indoor Football" que passou a ser 
chamado futebol de salão. 

No nosso município, a pratica do futsal vem ganhando destaque novamente com 
a implantação da nova e moderna quadra esportiva no ginásio municipal, muitos 
jogadores retornam a tal modalidade, e para incentivarmos ainda mais esse que é o 
esporte mais praticado no brasil, apresentamos o 1º campeonato municipal de futsal do 
novo ginásio municipal de esportes. Será denominado de CAMPEONATO MUNICIPAL 
DE FUTSAL EDIÇÃO 2019. 

Paralelamente estaremos realizando uma integração regional com os atletas do 
voleibol. No ímpeto de fomentarmos a prática de uma das modalidades em que o Brasil 
é multicampeão e que a tempos vem perdendo espaço para outros esportes nas escolas 
e nas quadras da nossa região. O voleibol, assim como o futsal e futebol, é uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quadra_esportiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montevid%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguai


 
 

Prefeitura Municipal de Trindade do Sul -RS 

Rua Alecrim 120, Centro – Trindade do Sul – RS – CEP 99615-000 – Fone 54 3541 1025 / 3541 1300 

 
 

modalidade coletiva, onde o objetivo é marcar o ponto e evitar que o adversário pontue, 
vence a equipe que ganhar mais sets. 

Será destinado o artigo 20 deste regulamento para as definições e 
funcionamento do 1º campeonato regional de voleibol misto 4/2. 

 

REGULAMENTO 

 

2. DA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO 

 

2.1 - Este Regulamento Geral é o conjunto de obrigações e disposições que regem o 

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, edição 2019 de Trindade do Sul. As pessoas 

físicas que participam das disputas do campeonato Municipal de FUTSAL – 2019 serão 

consideradas conhecedoras das regras da CBFS CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

FUTEBOL DE SALÃO e desse regulamento para competição e, assim, se submeterão, sem 

reserva alguma a todas as suas disposições e as consequências que delas possam 

emanar. 

2.2 - É de competência da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos de 

Trindade do Sul a organização e coordenação geral do campeonato, bem como expedir 

portarias e resoluções, boletins e informativos, homologar resultados, prestar 

informações referentes ao andamento dos jogos. 

 

3. DA FINALIDADE 

 

3.1 - A competição tem por finalidade o desenvolvimento do intercâmbio esportivo 

entre as equipes do nosso município, proporcionar boas relações entre dirigentes, 

técnicos e atletas, estabelecer uma união segura e saudável entre os desportistas e o 

entrosamento para formação de personalidade, integrar as comunidades e 

proporcionar momentos de alegria e confraternização entre competidores e 

comunidade em geral. 

 

4. DAS EQUIPES PARTICIPANTES E INSCRIÇÕES E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
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4.1 - São considerados atletas habilitados para participar do Campeonato Municipal de 

Futsal de Trindade do Sul, nos seguintes casos: 

a) Atletas residentes em Trindade do Sul, com título de eleitor no município ou que 

contenham em seu nome conta de água, luz, telefone, ou contrato de aluguel 

autenticado em cartório a mais de 3 meses até a data de encerramento das inscrições; 

b) Atletas que trabalhem nas industrias ou comércio de Trindade do Sul, que 

comprovem através de carteira de trabalho assinada ou contrato de trabalho a mais de 

3 meses até a data de encerramento das inscrições; 

c) Menores de idade deverão apresentar permissão assinada pelos pais ou 

responsáveis, anexo I; 

d) Nos casos de menores ou iguais a 16 dezesseis anos, atletas não obrigados a ter 

título de eleitor, deverão ter os pais ou responsáveis residência fixa no município e estes 

comprovarem através título eleitoral; 

e) Serão aceitos 10 (dez) jogadores inscritos por equipe; 

 

5. CATEGORIAS 

 

Para este campeonato serão aceitas inscrições para as seguintes categorias: 

1- Sub 11 masculino; 

2- Sub 13 masculino; 

3- Sub 15 masculino; 

4- Livre Masculino; 

5- Livre Feminino; 

6- Veteranos nascidos até o ano de 1981, sendo goleiros nascidos até 1984. 

 

6. LOCAIS E DATAS 

 

6.1 - O campeonato terá início em 17/08/2019; 

6.2 – As partidas serão realizadas no ginásio municipal de Trindade do Sul; 

6.3 - As inscrições se encerram em 13 de agosto de 2019. 

6.4 – No dia 13 de agosto de 2019 acontecerá na sede na secretaria de Educação 

Cultura e desporto as 18:30 horas o sorteio das chaves e dos jogos da primeira rodada. 

 

 

7. MODELO DE DISPUTA 
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7.1 - A disputa se dará entre as equipes inscritas para o campeonato devidamente 

autorizadas pela comissão organizadora e avaliadora, na forma de campeonato por 

chaves de acordo com a quantidade necessária de chaves. 

7.2 - O sistema de disputa será por chaves na primeira fase, com jogos todos contra 

todos dentro da chave, da segunda fase em diante serão jogos eliminatórios; 

7.3 - O número de chaves será definido a partir do recebimento das fixas de 

inscrições; 

7.4 – A princípio serão compostas 4 (quatro) chaves podendo ser alterado de acordo 

com a quantidade de equipes inscritas; 

7.5 – Para a próxima fase (oitavas de final se classificarão 16 equipes onde será feito 

o ranking de 1 a 16, o primeiro classificado jogará contra o décimo sexto, o segundo 

contra o décimo quinto e assim por diante. 

 

8. DA COMPETIÇÃO 

 

8.1 - O Campeonato Municipal de Futsal edição 2019, terá seus jogos de acordo com 

as regras da CBFS CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO e pelo que 

dispuser esse regulamento. 

8.2 - Os jogos poderão ser realizados aos sábados à noite, ou de acordo com a 

necessidade de alteração em outros dias e sendo previamente informados; 

 

9. INSCRIÇÕES 

9.1  - Os valores para inscrição serão abaixo descritos: 

1- Sub 11 masculino R$ 50,00; 

2- Sub 13 masculino R$ 50,00; 

3- Sub 15 masculino R$ 50,00; 

4- Livre Masculino R$ 250,00; 

5- Livre Feminino R$ 100,00; 

6- Veteranos R$ 200,00. 

 

10. REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES 

 

10.1 - As entregas dos documentos comprobatórios serão de responsabilidade de 

cada equipe. 
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10.2 - A Inscrição das equipes deverá ser feita até 09 de agosto de 2019, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) Cópia da Carteira de identidade; 

b) Cópia do Título de eleitor dos atletas; 

c) Declaração de permissão dos menores de idade, (anexo I); 

d) Declaração de trabalhador, estudante ou residente do município que não possui 

título de eleitor no município de Trindade do Sul (anexo II); 

e) Título de eleitor dos pais de atletas menores de 16 anos; 

f) Ficha de Inscrição devidamente preenchida com letra de forma legível, e 

assinada pelos atletas e dirigentes (anexo III). 

g) CASO HAJA NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE ATLETAS OU 

EQUIPES O PRAZO MÁXIMO SERÁ ATÉ O PRIMEIRO JOGO DA EQUIPE MEDIANTE 

SOLICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA. 

h) PARA A SEGUNDA FASE A EQUIPE TERÁ DIREITO A INSCRIÇÃO DE UM ATLETA 

QUE TENHA SIDO ELIMINADO, DESDE QUE ESTE TENHA JOGADO NA MESMA CHAVE 

DE SEU TIME. 

 

11. LOCAL DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS  

 

11.1 - As inscrições serão realizadas na PREFEITURA, SECRETARIA DA FAZENDA de 

trindade do Sul, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, 

mediante pagamento de taxa de inscrição, após o pagamento anexar junto a secretaria 

de educação (SMEC), cópia do pagamento. 

 

12. CLASSIFICAÇÕES 

 

12.1 - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

VITÓRIA 3 PONTOS; 

EMPATE 1 PONTO. 

12.2 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Em caso de empate no número de pontos, o primeiro critério de desempate será o 

confronto direto, segundo critério número de cartões vermelhos, terceiro critério 

número de cartões amarelos, quarto critério gols contra e por último saldo de gols. 
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13.  IRREGULARIDADES E PUNIÇÕES 

 

13.1 - IRREGULARIDADES NAS INSCRIÇÕES 

 

Caso aja alguma irregularidade na inscrição de algum atleta, a equipe deverá sofrer as 

punições do CDE (código disciplinar esportivo do Município de Trindade do Sul). 

 

13.2 - CASOS DE INDISCIPLINA 

 

Todos os casos de indisciplina serão julgados pela comissão avaliadora eleita pelo 

Município de Trindade do Sul, cabendo, as penas serão aplicadas de acordo com o 

julgamento, não cabendo recurso. 

 

13.3 - PENALIDADES 

 

As punições serão julgadas por uma comissão eleita por esta organização. 

A) Serão punidos todos os atletas ou integrantes das comissões técnicas que 

causarem algum tipo de desordem, transtorno ou até mesmo ofensa a qualquer um dos 

organizadores e colaboradores do evento (árbitros, auxiliares e delegados). 

B) As penas poderão ser estendidas a quaisquer eventos organizados pela SMEC 

Trindade do Sul, podendo o envolvido ficar impedido de participar de torneios e/ou 

campeonatos futuros de qualquer modalidade. 

 

13.4 - PROTESTOS OU DENUNCIAS 

Para que haja julgamento dos fatos que eventualmente possam ocorrer, a equipe 

prejudicada devera protocolar um documento assinado na Secretaria da Educação, 

Cultura e Desporto em até 24 horas da ocorrência dos fatos. Em caso de ocorrência na 

sexta-feira, sábado ou feriado o prazo máximo ficará estendido até o primeiro dia útil. 
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13.5 - COMISSÃO JULGADORA 

 

Presidente da comissão julgadora, Reginaldo André Roman, relator Uelinton 

Paulo Natt Santin, secretário Ricardo Pizzi. Poderão ser nomeados mais dois integrantes 

específicos para este campeonato. 

 

14.  PREMIAÇÃO 

 

 A premiação será assim considerada: 

a) 3º lugar troféu e medalhas; 

b) 2º lugar troféu e medalhas; 

c) 1º lugar troféu e medalhas; 

d) Também serão premiados artilheiros e goleiros menos vazados e equipe mais 

disciplinada. 

 

19.  LOCAL DE ENTREGA 

 

Todos os prêmios serão entregues no dia das finais. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A SMEC Trindade do Sul está à disposição para qualquer informação e disponibiliza o 

professor Reginaldo André Roman Cref RS-025361 para responder por qualquer artigo 

deste edital. 

 

20. REGULAMENTO GERAL DO 1º CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL MISTO 

4/2. 
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 O primeiro campeonato regional de voleibol misto 4/2 terá suas regras de acordo 

com a CBVB, serão compostas equipes por quatro masculinos e dois femininos, sendo 

obrigatório o mínimo de 2 (dois) femininos na quadra, será possível a inscrição de até 

15 atletas em cada equipe. 

As equipes serão convidadas pela organização podendo chegar ao número 

máximo de 8 (oito). 

Serão disputadas partidas de melhor de três sets de 25 (vinte e cinco) pontos 

cada. 

O campeonato de voleibol terá o valor de 50,00 reais de inscrição que será 

destinado a aquisição da premiação. 

  

 

 

 ANEXOS 

 

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE PERMISSÃO DE MENOR DE IDADE 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ESTUDANTE, TRABALHADOOR OU RESIDENTE QUE NÃO 

POSSUI TÍTULO NO MUNICÍPIO 

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO 

ANEXO IV – FICHA DE INSCRIÇÃO VOLEIBOL 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO 

Esta Autorização é Obrigatória para todos os Atletas menores de 18 anos. 
Favor anexar Cópia da Identidade do responsável. 
 
 
Autorização para Menor de 18 anos Participar do Campeonato  
 
 

 

 

Eu,_______________________________________________________

_____, Identidade nº: ______________ e CPF nº: ____________________, 

como responsável pelo menor, 

_______________________________________________________________, 

autorizo a inscrição do mesmo para participação no Campeonato Municipal de 

bochas edição 2018. 

 

 

 
Data: _____ / _____  / ________. 
 

 

_______________________________________________. 

Assinatura do Responsável: 

 

Grau de parentesco:________________________________  

 

Telefone: (____)_______________________ 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO COM O MUNICÍPIO 

Eu,______________________________________________________________, 

portador do CPF__________________________e  RG___________________________, 

declaro para os devidos fins junto a SMEC Trindade do Sul, ser ____________________ 

___________________________________ (especificar qual o vínculo com o município, 

estudante, trabalhador ou morador e sócio de comunidade) da cidade de Trindade do 

Sul. 

 Anexar comprovante de acordo com o item 4.1 letra A e B deste regulamento. 

Trindade do Sul-RS, _______,________,____________. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do atleta 
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ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME DA EQUIPE:  

______________________________________________________________________ 

             NOME          TÍTULO    ASS 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 

RESPONSÁVEL:__________________________________________________________ 

TELEFONE DO RESPONSÁVEL_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Responsável: ______________________________________________ 

 

TRINDADE DO SUL-RS_______/_______/__________ 
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ANEXO IV 

FICHA DE INSCRIÇÃO VOLEIBOL 

NOME DA EQUIPE:  

______________________________________________________________________ 

             NOME          TÍTULO    ASS 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

RESPONSÁVEL:__________________________________________________________ 

TELEFONE DO RESPONSÁVEL_______________________________________ 

 

Assinatura do Responsável: ______________________________________________ 

 

TRINDADE DO SUL-RS_______/_______/__________ 
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VALORES DE GASTOS COM O CAMPEONATO 

TROFEUS E MEDALHAS PARA AS CATEGORIAS DE BASE E FEMININO: 

4 TROFEUS PARA TERCEIROS LUGARES, 200,00 = 800,00 

4 TROFEUS PARA SEGUNDOS LUGARES, 250,00 = 1000,00 

4 TROFEUS PARA PRIMEIROS LUGARES, 300,00 = 1200,00 

MEDALHES PARA CATEGORIAS DE BASE E FEMININO 600,00 

TROFEUS PARA CATEGORIA LIVRE E VETERANOS: 

2 TROFEUS PARA TERCEIROS LUGARES, 200,00 = 400,00 

2 TROFEUS PARA SEGUNDOS LUGARES, 300,00 = 600,00 

2 TROFEUS PARA PRIMEIROS LUGARES, 400,00 = 800,00 

MEDALHAS PARA LIVRE E VETERANOS 430,00 

DEMAIS PREMIAÇÕES 300,00 

PREMIAÇÃO PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL MISTO 430,00 

VALORES DE ARBITRAGEM APROXIMADAMENTE 120,00 POR JOGO. 

VALOR TOTAL MÁXIMO DE GASTOS COM ARBITRAGEM R$ 10.000,00.  

O VALOR DA PREMIAÇÃO SERA ARRECADADO COM AS INSCRIÇOES DAS EQUIPES. 

 


