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ADENDO AO REGULAMENTO - 19ºCAMPEONATO LIGA REGIONAL AIFA 2018
APOIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE INDAIATUBA
Nos campeonatos realizados pela LIGA REGIONAL AIFA DE FUTSAL, as regras serão as vigentes pela
C.B.F.S (Confederação Brasileira de Futsal) e F.P.F.S (Federação Paulista de Futsal) e com amparo da C.B.J.D
– Código Brasileiro de Justiça Desportiva, dos Comunicados Administrativos e do Regulamento Geral do
Futsal e dos adendos específicos de cada competição.
I-DO SISTEMA DE DISPUTA, SORTEIO E EMPARCEIRAMENTOS.
Artigo 1º: As equipes participantes serão distribuídas em 03 (três) divisões, sendo denominadas 1ª DIVISÃO, 2ª
DIVISÃO e 3ª DIVISÃO.
CAPÍTULO II - 1ª DIVISÃO
Artigo 2º: A 1ª Divisão será disputada entre as seguintes equipes: Flamengo, Atlético Oliveira, R5 Futsal, Projeto
Restitui, ML Informática, XII de Junho, Schalke 83 Grillos, Sol-Sol, União Tribuna “A”, Tênis de Ouro e Sem Chance.
Artigo 3º: A fase classificatória será disputada com jogos em turno único, classificando-se as 04 (quatro) equipes
com maior número de pontos ganhos para a fase semifinal. Os confrontos das semifinais serão os seguintes:
●
●

1º Colocado x 4º Colocado;
2º Colocado x 3º Colocado.

Parágrafo Primeiro: A disputa da semifinal será em jogo único, com a vantagem do empate para a equipe melhor
classificada na primeira fase. As equipes vencedoras disputarão a final.
Artigo 4º: A disputa da final será em jogo único. Em caso de empate haverá prorrogação com o tempo de 5 x 5
minutos cronometrados. Persistindo o empate, será declarada vencedora a equipe melhor campanha na 1ª fase.
Artigo 5º: Nesta competição, as equipes da 1ª divisão poderão inscrever até 06 (seis) atletas que não tenham
residência fixa na cidade de origem da equipe.
Artigo 6º: Para este campeonato, haverá descenso para a segunda divisão, sendo que as duas equipes com menor
número de pontos ganhos na Primeira fase farão parte da 2ª Divisão no campeonato subsequente.
CAPÍTULO III - 2ª DIVISÃO
Artigo 7º: A 2ª Divisão será disputada entre as seguintes equipes: BVB, Carvalhada, Cebi Futsal, Tapiratiba, Clube 9
de Julho, Parque Indaiá Futsal, Barcemlona, The Rockets, Zenit Futsal, Klorofila, Kautela e União Tribuna “B” .
Parágrafo Primeiro: A fase classificatória será disputada com jogos em turno único, classificando-se as 08 (oito)
equipes com maior número de pontos ganhos para a fase semifinal. Os confrontos das quartas-de-final serão os
seguintes, com vantagem do empate para a equipe melhor classificada na 1ª fase:
Jogo 1: 1º Colocado x 4º Colocado
Jogo 2: 2º Colocado x 3º Colocado

Jogo 3: 3º Colocado x 6º Colocado
Jogo 4: 4º Colocado x 5º Colocado

Artigo 8º: A disputa da semifinal será em jogo único, com a vantagem do empate para a equipe melhor classificada
na primeira fase. As equipes vencedoras disputarão a final. Os confrontos serão os seguintes:

Jogo 1: Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 4
Jogo 2: Vencedor do jogo 2 x Vencedor do jogo 3
Artigo 9º: A disputa da final será em jogo único. Em caso de empate haverá prorrogação com o tempo de 5 x 5
minutos cronometrados. Persistindo o empate, será declarada vencedora a equipe melhor campanha na 1ª fase.
Artigo 10º: Nesta competição, as equipes da 2ª divisão poderão inscrever até 06 (seis) atletas que não tenham
residência fixa na cidade de origem da equipe.
Artigo 11º: As equipes campeã, vice-campeã e 3ª colocada farão parte da 1ª divisão na disputa do campeonato
subsequente.
Parágrafo Primeiro: A equipe 3ª colocada que terá direito ao acesso a 1ª divisão será definida entre as duas equipes
derrotadas nas semifinais. Será considerada 3ª colocada aquela que obtiver o maior numero de pontos ganhos ao
longo do campeonato. Em caso de empate, serão utilizados os critérios previstos no Artigo 23º do Regulamento
Geral.

Artigo 12º: Para este campeonato, haverá descenso, sendo que as duas equipes com o menor número de pontos
ganhos na primeira fase farão parte da 3ª divisão no campeonato subsequente.
CAPÍTULO IV - 3ª DIVISÃO
Artigo 13º: A 3ª Divisão será disputada entre as seguintes equipes, divididas em 3 grupos:
CHAVE A: Napoli, Otro Iskema, Elias Fausto, Invictus, Real Sporting, Cidade Nova e Regatas Saltense;
CHAVE B: Unidos do Cecap, Cruzeiro, Colégio Conquista, Projeto Restitui, Palone Tintas, Atlético Santa Fé e União
Zona Leste;
CHAVE C: Campo Bonito, Unidos do Gaúcho, Futshow Grillos, Kitimico, Juventus Futsal, Galáticos e Dubai Futsal.
Artigo 14º: A fase classificatória será disputada com jogos em turno único dentro de cada chave. Estarão
classificadas para as Oitavas de Final as 05 (cinco) equipes com maior número de pontos ganhos em cada chave e
mais 01 (uma) equipe melhor classificada em número de pontos ganhos, independente da chave.
Após a definição, as equipes classificadas serão ordenadas de 1ª à 16ª colocação através de índice técnico,
obedecendo aos critérios de classificação determinados no Artigo 23º do Regulamento Geral. Os confrontos das
Oitavas de Final serão os seguintes: Jogo 01: 1º Colocado x 16º Colocado; Jogo 02: 2º Colocado x 15º Colocado;
Jogo 03: 3º Colocado x 14º Colocado; Jogo 04: 4º Colocado x 13º Colocado; Jogo 05: 5º Colocado x 12º Colocado;
Jogo 06: 6º Colocado x 11º Colocado; Jogo 07: 7º Colocado x 10º Colocado; Jogo 08: 8º Colocado x 9º Colocado;
Artigo 15º: A disputa das Oitavas de Final será em jogo único, com a vantagem do empate para a equipe melhor
classificada do Índice Técnico. As equipes vencedoras disputarão as Quartas de Final, com os seguintes confrontos:
Jogo 09: Vencedor do Jogo 01 x Vencedor do jogo 08; Jogo 10: Vencedor do Jogo 02 x Vencedor do jogo 07; Jogo
11: Vencedor do Jogo 03 x Vencedor do jogo 06; Jogo 12: Vencedor do Jogo 04 x Vencedor do jogo 05.
Artigo 16º: A disputa das Quartas de Final será em jogo único, com a vantagem do empate para a equipe melhor
classificada do Índice Técnico. As equipes vencedoras disputarão as Semifinais, com os seguintes confrontos:
Vencedor do Jogo 09 x Vencedor do jogo 12; Vencedor do Jogo 10 x Vencedor do jogo 11;
Artigo 17º: A disputa das Semifinais será em jogo único, com a vantagem do empate para a equipe melhor
classificada do Índice Técnico. As equipes vencedoras disputarão a Final.
Artigo 18º: A disputa da final será em jogo único. Em caso de empate haverá prorrogação com o tempo de 5 x 5
minutos cronometrados. Persistindo o empate, será declarada vencedora a equipe melhor campanha do Índice
Técnico.
Artigo 19º: Nesta competição, as equipes da 3ª divisão poderão inscrever até 05 (cinco) atletas que não tenham
residência fixa na cidade de origem da equipe.

Artigo 20º: As equipes campeã, vice-campeã e 3ª colocada farão parte da 2ª divisão na disputa do campeonato
subsequente.
Parágrafo Primeiro: A equipe 3ª colocada que terá direito ao acesso a 2ª divisão será definida entre as duas equipes
derrotadas nas semifinais. Será considerada 3ª colocada aquela que obtiver o maior numero de pontos ganhos ao
longo do campeonato. Em caso de empate, serão utilizados os critérios previstos no Artigo 23º do Regulamento
Geral.

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Artigo 21º: As equipes da 1ª divisão poderão inscrever dois atletas da Categoria Principal da A.D.I. que disputam a
Liga Paulista pela F.P.F.S.
Parágrafo Primeiro: Os atletas da Categoria Principal da A.D.I. inscritos junto a F.P.F.S. não terão status de Atleta
Federado.
Parágrafo Segundo: Os atletas da Categoria Principal da A.D.I. inscritos junto a F.P.F.S. que são de cidades
vizinhas serão considerados atletas de Indaiatuba.
Parágrafo Terceiro: Caso a A.D.I dispense qualquer atleta no transcorrer do campeonato, o mesmo permanecerá
inscrito pela equipe na Liga AIFA até o final do campeonato em andamento.
Parágrafo Quarto: Caso a A.D.I contrate um atleta do exterior, o mesmo terá a sua inscrição validada por qualquer
equipe, desde que respeitando o Artigo 21º.
Artigo 22º: Nesta Competição e em todas as divisões, a Comissão Técnica poderá ser composta por até 02 (dois)
membros, sendo o técnico e mais um dirigente devidamente cadastrado. Somente o técnico poderá ficar em pé para
orientar a equipe e o outro integrante deverá permanecer sentado.
Artigo 23º: As equipes da 2ª e 3ª divisão não poderão inscrever atletas da Categoria Principal da A.D.I. As inscrições
destes atletas só serão liberadas às equipes da 1ª divisão.
Artigo 24º: O valor da taxa de inscrição será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por equipe. A importância de
R$ 80,00 (oitenta reais) será destinada exclusivamente para premiação adicional aos finalistas da competição. A
partilha será definida pela Liga Regional Aifa Futsal.
Artigo 25º: O valor da taxa de inscrição deverá ser pago antes do início do Campeonato independente da divisão.
Artigo 26º: As equipes pagarão uma taxa de manutenção da Liga Regional AIFA de Futsal no valor de R$ 50,00 por
jogo na Primeira Fase e R$ 110,00 nas semifinais e finais, por se tratar de jogos cronometrados e com 5 oficiais de
arbitragem.
Artigo 27º: Para quem tem duas equipes, poderá efetuar o pagamento da taxa em duas vezes, uma antes do início e
a segunda, 30 dias após, ou seja, 01/03/2018.
Artigo 28º: A taxa para impetrar recurso será de R$ 300,00 (trezentos reais).
Artigo 29º: O valor da multa para a falta de coletes e∕ou bola será de R$ 200,00 (duzentos reais).
Artigo 30º: O Presidente da Liga Regional AIFA de Futsal, no uso de suas atribuições que o caso lhe confere, faz
saber que as equipes participantes desta competição estarão sujeitas a obediência deste adendo e ao Regulamento
Geral do Futsal.
Indaiatuba, janeiro de 2018.
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CRAQUE DE OLÉ NAS DROGAS...
PRATIQUE FUTSAL

