2º CAMPEONATO INTERCLASSES DE FUTSAL DA FATEC ITAPETININGA - REGULAMENTO 2015
I - DA PROMOÇÃO E OBJETIVOS
Art. 1 - Os JOGOS INTERCLASSES DA FATEC ITAPETININGA é um evento organizado pela aluna
responsável Ana Paula Abib Vaz da Rocha.
Art. 2 – O objetivo dos JOGOS INTERCLASSES DA FATEC ITAPETININGA é promover o lazer e
integração dos alunos, entre os participantes e torcidas, bem como contribuir para o
desenvolvimento técnico e tático do futsal e para futuras competições entre FATECs.

II - DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO
Art. 3 - Os JOGOS INTERCLASSES DA FATEC ITAPETININGA serão norteados pelas regras oficiais
estabelecidas pela modalidade.
Art. 4 - A organização e coordenação geral do evento, estabelecida pela aluna responsável,
compete:
1. Interpretar este regulamento e zelar pela sua perfeita execução;
2. Elaborar, determinar, observar e fazer cumprir a tabela, horários e local dos jogos;
3. Designar oficiais de arbitragem;
4. Buscar patrocínios e ajudas financeiras;
5. Aprovar ou impugnar os resultados dos jogos e respectivos relatórios;
6. Determinar a perda de pontos quando qualquer equipe utilizar atleta sem condição de jogo;
7. Elaborar, com base nos resultados dos jogos aprovados, a classificação final nas respectivas
fases do evento.

III - DOS PARTICIPANTES
Art. 5 - Poderão participar do evento, categorias masculinas e femininas.
Art. 6 - Somente poderão participar do evento os atletas que estiverem devidamente inscritos,
matriculados e/ou formados na FATEC Itapetininga.

IV - DAS INSCRIÇÕES
Art. 7 - As inscrições dos atletas deverão ser feitas na Central de Eventos da FATEC
Itapetininga. As equipes deverão informar:
1. Nome completo de cada jogador;
2. Número do RA de cada jogador;
3. Curso e ciclo.
§ O limite de inscritos numa mesma equipe será de 15 jogadores;

§ O aluno que não conseguir equipe em sua sala, poderá se inscrever no time misto do seu
curso;
§ NÃO será cobrada TAXA DE INSCRIÇÃO.

V - DO SISTEMA DE DISPUTA
Art. 8 - Os JOGOS INTERCLASSES DA FATEC ITAPETININGA serão disputados em fases distintas e
em dois dias de competição, a saber:
1 – Classificatória;
2 – Semifinal;
3 - Final.
Em caso de empate a decisão seguirá para pênaltis. Haverá disputa de 3º e 4º lugares.

VI - DOS JOGOS
Art. 9 - Os jogos serão norteados através as regras oficiais em vigor, editadas pela
Confederação Brasileira de Futebol de Salão. § Único: o tempo da partida será de 30 (trinta)
minutos, divididos em 2 (dois) tempos de 15 (quinze) minutos, apenas a final será de 40
(quarenta) minutos, divididos em 2 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos, com o tempo máximo
de 5 (cinco) minutos para descanso. § Primeiro: será obrigatória a apresentação do RG original,
carteira de estudante e/ou carteira de motorista. Art. 21 - Será admitida uma tolerância
máxima de 5 (cinco) minutos sobre o horário marcado para os jogos. A equipe que não se
apresentar neste prazo ou quando anunciada, perderá por não comparecimento,
caracterizando W.O.

