REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO
Etapas Classificatórias
O ABERTO de Beach Soccer 2018, é um campeonato oficial sancionado pela FEBESPA –
Federação de Beach Soccer do Estado do Paraná, Chancelado pela CBSB – Confederação
de Beach Soccer Brasil, que será realizado na cidade de São José dos Pinhais, na quadra
do Urano.

EQUIPES : UNIÃO FÁTIMA - PALMEIRINHA - VERA CRUZ - AGUIAS DO URANO

As equipes jogarão entre si, os 2 primeiros colocados estarão classificados para o Circuito
Paranaense Etapa São José dos Pinhais.

SISTEMA DE PONTUAÇÃO NAS PARTIDAS :
Derrota

0 (zero) ponto

Vitória Período normal de jogo

3 (três) pontos

Vitória na Prorrogação/Pênaltis

2 (dois) pontos

CLASSIFICAÇÃO CRITÉRIOS DESEMPATE :
A classificação será determinada pelo nº de pontos conquistados pelas equipes.
Caso ocorra empate em pontos entre 2 equipes, o critério desempate a ser utilizado será o
Confronto Direto,
Caso ocorra empate em pontos entre 3 equipes, os critérios desempate abaixo serão
utilizados na seguinte ordem:

A)
B)
C)
D)
E)

Saldo de gols;
Maior número de gols marcados;
Menor número de gols sofridos;
Menor numero de cartões amarelos
Sorteio.

Observação : somente os gols marcados durante o jogo e/ou na prorrogação serão
computados para efeito de critério desempate.
Observação 1 : O Jogador que receber cartão vermelho estará suspenso da próxima partida
e será julgada pelo comitê disciplinar.
Observação 2 : Só poderão adentrar na quadra os 12 jogadores uniformizados + Treinador e
Auxiliar.
Observação 3 : O responsável da equipe deverá apresentar os documentos de identidade
dos jogadores ao mesário 15 min antes do início de sua partida. Carteira de Motorista,
Carteira de Trabalho, Carteira da Federação, Passaporte, poderão ser usados também
como identificação.
Observação 4 : A equipe que porventura não comparecer no horário previsto de seu jogo,
será dada uma Tolerância de 15 minutos, e se após isto for declarado o WO. A equipe
será eliminada do campeonato, e será suspensa de quaisquer competições que a FEBESPA
organize pelo período de 1 anos após o campeonato.
Observação 5 : Cada equipe participante será responsável através de seu Representante,
pelo comportamento de sua delegação e torcedores, antes, durante e depois dos jogos.
Caso surjam problemas de brigas, agressões e violências, após a partida, a equipe será
julgada pelo comitê disciplinar
Observação 6 : Todas as equipes terão que estar no local de jogo 20 minutos antes do
horário marcado para início de seu jogo pela direção técnica do campeonato. Caso uma
equipe não se apresente no horário marcado para a competição, com o mínimo de
jogadores estipulados pelas regras oficiais para iniciar o jogo (4 atletas), os árbitros da
partida deverão determinar que seja dada uma tolerância de 15 minutos. Após o término
deste prazo, esta equipe será declarada ausente do jogo e, de acordo com as regras de
beach soccer e para efeito de classificação no campeonato, considerada perdedora do jogo
por 0 x 10. Neste caso poderá a equipe ausente estar sujeita às punições adicionais, de
acordo com o parecer do júri disciplinar .
Observação 7 : Deverá ser observado atentamente que, no transcurso de uma partida, o
número mínimo de jogadores em campo por equipe é de 3 (três). Esgotados os benefícios
que as regras do jogo contemplam para este caso, a equipe que estiver com seu efetivo
reduzido a menos de 3 (três) atletas será declarada perdedora do jogo, independentemente
do resultado do mesmo no momento da sua paralisação. Neste caso, o resultado do jogo
para fins de classificação, será de ( 10 x 0 ) para a equipe que permaneceu em campo,
independente de qualquer outra sanção a ser efetivada pelo júri disciplinar da FEBESPA.

Observação 8 : Cada equipe poderá inscrever um máximo de doze (12) jogadores sendo
obrigatoriamente dois (2) goleiros, sendo que os goleiros só poderão jogar um de cada vez,
isto é, um goleiro só poderá estar em campo quando o outro estiver no banco. Caso os
goleiros inscritos não compareçam ao jogo, o jogador que for designado a ir para o gol, não
poderá mais retornar a linha até o final da competição.
Observação 9 : Uma lista preliminar dos doze (12) jogadores deverá estar de posse da
FEBESPA até o dia 15 de fevereiro, enviada para o Email da Febespa
(febespa@yahoo.com.br), ou por Whatssap.
Observação 10 : A lista final dos doze (12) jogadores deverá ser entregue ao mesário da
competição devidamente preenchida e assinada e não poderá ser alterada durante o
Campeonato, a não ser por decisão do júri do comitê organizador que poderá analisar casos
de contusões e outros motivos.
Observação 11 : Antes do início de cada partida , todos os jogadores inscritos terão que
mostrar seus documentos de identidade originais . Qualquer jogador que não submeter
este documento ou os contidos na (observação 3) não poderá participar do jogo.
Observação 12 : A partir deste campeonato será instituído o Cheque Caução, no valor de
R$ 250,00, que será devolvido imediatamente após a participação da equipe na
competição. Isto se deve para evitar que a equipe cometa o WO e venha prejudicar a
competição. O cheque deverá ser entregue ao apontador no primeiro jogo de sua equipe.
Observação 13 : Poderão ser concedidas exceções em casos de força maior que serão
decididas pela FEBESPA.
Observação 14 : Qualquer caso omisso nesse Regulamento será decidido pela FEBESPA.

Observação 15 : Comitê Organizador e Disciplinar - Paulo Roberto Barboza Pereira Vane - Wendel de Oliveira

Sergio
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