REGULAMENTO
Categorias
FRALDINHA / DENTINHO / DENTE / INFANTO
INTRODUÇÃO
Com o intuito de organizar e disciplinar a realização das competições esportivas, organizadas e
desenvolvidas no Esporte Clube Santo André, pôr determinação da atual Diretoria e em
conformidade com o Capitulo XIII, artigo 23 do Estatuto Social vigente, resolve instituir o
presente Regulamento, o qual será observado e cumprido quando do desenrolar do torneio
denominado II EUROKIDS 2016”.
ARTIGO 1 – A organização e a direção, estará sob a responsabilidade do Departamento de Esportes e
designado como III EUROKIDS 2017.
ARTIGO 2 – O III EUROKIDS 2017 será disputado nas seguintes categorias:
FRALDINHA

DENTINHO

DENTE

INFANTO

ARTIGO 3 – O sistema de pontuação seguirá o seguinte critério:
- Vitória
–
3 pontos
- Empate –
1 ponto cada
- Derrota –
Nenhum ponto
- W.O
- 1 PONTO
ARTIGO 4 – Serão adotados os seguintes critérios de desempate para todas as categorias no turno e
returno:
- WO
- Maior número de vitórias
- Melhor saldo de gols
- Maior número de gols pró
- Menor número de gols contra
- Equipe mais disciplinada
- Sorteio
ARTIGO 5 – Forma de disputa:
1ª Fase:
As equipes se enfrentarão em TURNO E RETURNO, classificando-se todas.
Sendo as 2 (duas) equipes primeiras colocadas 1ª e 2ª, estão classificadas para FINAL EM JOGO
ÚNICO, caso ocorra empate haverá cobrança de 5 penalidades.
E as 2 (duas) equipes classificadas em 3º e 4º irão disputar a terceira colocação. EM JOGO ÚNICO,
caso ocorra empate haverá cobrança de 5 penalidades.
4ª Fase: Final
1º x 2º ( Ouro e Prata)
3º x 4º (Bronze)
Em caso de empate (5 pênaltis), caso persista o empate alternados até a definição.

ARTIGO 6 – Os jogos serão realizados dentro do tempo de jogo estipulado para cada categoria.
Fraldinha

15 x 15

Dente

20 X 20

Dentinho 15 x 15
Infanto

20 X 20

ARTIGO 7 – Uma vez efetuada a inscrição, o atleta tem plena consciência de sua responsabilidade
para com os demais companheiros de equipe e adversários, bem como a ciência de suas condições
físicas e de saúde, isentando o Esporte Clube Santo André das responsabilidades por acidentes
decorrentes da sua participação na competição.
Parágrafo Único – Será de responsabilidade do atleta, apresentar atestado médico de saúde antes
do início da competição, o atleta que encontrar-se com o atestado vencido não poderá participar do
campeonato.
ARTIGO 8 – As regras do TORNEIO EUROKIDS 2017 terão os seguintes critérios:
§ I - Não haverá limite para substituições de jogadores dentro da sua categoria.
§ II - As substituições poderão ser feitas com o jogo em andamento, somente com a autorização do
auxiliar ou do árbitro da partida. Na área no meio da quadra.
§ III - Não será permitido o uso de chuteiras (qualquer tipo) que apresente cravos. Somente solado liso
de futsal.
§ IV - Não será permitida a participação de atletas que não estiverem uniformizados (a camisa deverá
ser o mesmo entregue pelo Depto. de Esportes, no início do campeonato).
§ V - Aos goleiros será permitido o uso de calção de goleiro ou calça de roupão.
§ VI – É obrigatório o uso de caneleiras.
§ VII - Os atletas das categorias INFANTO poderão atuar somente pela sua categoria. Os atletas da
categoria FRALDINHA poderão também atuar pela categoria DENTINHO. De igual modo os da
categoria DENTINHO poderão atuar pela categoria DENTE e os da categoria DENTE pela
categoria INFANTO.
§ VIII - Caso seja comprovado má fé pôr parte do atleta ou da equipe, a mesma será julgada pela
Comissão Organizadora.
ARTIGO 9 – W.O
§ I - Se a equipe com maior número de atletas estiver perdendo, o resultado será de 3 X 0 a favor desta
equipe.
§ II - Se a equipe abandonar o jogo antes do término da partida será penalizada, o resultado será 5 x 0
em favor da equipe adversária.
§ III - Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora.
§ IV - As partidas que necessitarem ser paralisadas pôr más condições da quadra ou outros motivos,
aguardará no máximo 15 minutos para o seu reinicio.
ARTIGO 10 – CARTÕES
§ I - Os cartões amarelos não serão zerados em nenhuma das fases do campeonato.
§ II - O atleta suspenso por série de cartões amarelos não poderá atuar em nenhuma das categorias.
 A aplicação de cartões Vermelhos (expulsão) durante a competição implicará no que segue:
§ III - O atleta que receber o cartão vermelho estará expulso do jogo e não poderá jogar em outra
categoria neste dia ou na mesma rodada.
§ IV - O atleta que receber o cartão vermelho, independente de qual categoria recebeu, cumprirá a
suspensão no jogo seguinte em todas as categorias.
§ V – Os cartões vermelhos não serão zerados em nenhuma das fases do campeonato.
PARÁGRAFO ÚNICO – O Atleta suspenso não poderá em hipótese alguma atuar em nenhuma
categoria na rodada em que estiver cumprindo a suspensão.
§ VI - A suspensão pôr série de cartões amarelos ou vermelhos durante a competição será cumulativo e
implicará no que segue:
CARTÕES
PUNIÇÃO
Primeira Série
2 amarelos ou 1 vermelho
1 jogo de suspensão
Segunda Série
+4 amarelos ou + 1 vermelho
+2 jogos de suspensão
Terceira Série
+6 amarelos ou +1 vermelho
+3 jogos de suspensão
Quarta Série
+6 amarelos ou +1 vermelho
Eliminação do Campeonato

*Os cartões amarelos e vermelhos NÃO serão zerados no transcorrer do campeonato.

§ VII - Os casos de agressão (verbal, física ou tentativa de agressão) serão julgados de acordo com a
gravidade, sendo passível de eliminação ou suspensão de jogos do torneio.
PREMIAÇÃO


A equipe campeã de cada categoria receberá um Troféu de Campeão, que será oferecido
ao Patrocinador.



As equipes das demais categorias receberão medalhas do 1º ao 3º colocado.

“Estejam sempre atentos ao Quadro de Avisos do Depto. de Esportes”.
Para quaisquer alterações ao longo do campeonato
Visite o nosso site. Ele terá informações atualizadas sobre o torneio semanalmente:
www.ecsantoandre.com.br/esportes

Depto de Esportes 2017

