
  

 
 

 

A.L.F. -  Assoc. Lageana de Futsal   -  
 

1ª COPA KI-BOLA FUTSAL – Cat. de Base/2015 

 

TROFÉU  =   KI BOLA ESPORTES 

  

REGULAMENTO GERAL 

 
Presidente da A.L.F. – ASSOCIAÇÃO LAGEANA DE FUTSAL, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto vigente, e de 

acordo com que ficou estabelecido no Congresso Técnico, realizado no dia 

26/08/2015, entre as Equipes participantes, tendo em vista a organização da  

1ª  Copa Ki-Bola Futsal – Categorias de Base, determina o que segue : 

 

 

Art.1º - A  1ª Copa Ki-Bola Futsal – Categorias de Base 2.015, tem por 

objetivo principal o congraçamento das Escolinhas de Futsal, a formação 

do caráter das crianças e adolescentes, do espírito de equipes e do respeito 

às normas por todos os participantes, acentuando sua divulgação e 

propagação como fator decisivo ao seu crescente desenvolvimento .  

 

Art. 2º - Os Clubes e Equipes participantes e as pessoas a elas vinculadas 

que participarem da 1ª COPA KI-BOLA FUTSAL – Categorias de Base 

– 2015, serão consideradas conhecedoras deste regulamento, e assim, 

submeter-se-ão, sem reserva alguma, a todas as disposições e às 

conseqüências que delas possam emanar. 

 

Art 3º - É de competência da Diretoria da A.L.F. – Associação Lageana de 

Futsal  a coordenação e elaboração da 1ª  Copa Ki-Bola Categorias de Base 

2.015 

 



Art 4º - Somente participarão da 1ª  Copa Ki-Bola Futsal Categorias de 

Base 2015 os Clubes e Equipes que estiverem quites com  a Documentação 

em dia até o início da competição que será no dia 30/08/2015. 

 

Art 5º - Os jogos serão realizados aos  DOMINGOS a partir das 13:30 

horas , nos Ginásios : JONES MINOSSO e KI BOLA (APAE), quando 

houver atividades da Fundação Municipal de Esportes, os jogos terão suas 

datas alteradas. 

Art 6º - A 1ª  Copa Ki-Bola  Futsal– Categorias de Base/2015, será 

regido pelas Regras Oficias (FIFA) da modalidade, com as adaptações 

feitas pela Confederação Brasileira (CBFS), e pelo que dispuser este 

regulamento. 

 

Art 7º - Os jogos serão realizados nos Ginásios JONES MINOSSO e  KI-

BOLA(APAE) nos dias e horários determinados pela tabela, com  

tolerância de 15 minutos (quinze) minutos, para a primeira partida da 

rodada . 

 

____________________________________________________________ 

*  OS JOGOS DAS CATEGORIAS:  SUB 7 – SUB 9 – SUB 11 

(MASCULINO)  e  SUB 13 (FEMININO)   SERÃO REALIZADOS 

NO GINÁSIO KI BOLA (APAE)  

 

*     OS JOGOS DAS CATEGORIAS:    SUB 13    - SUB 15 -  SUB 17  

(MASCULINO) SERÃO REALIZADOS NO GINÁSIO JONES 

MINOSSO  

 

 

Art  8º - As equipes deverão se apresentar para os jogos devidamente 

uniformizadas (camisas, calções e meias ) e, apresentar uma bola em 

condição de jogo. 

 

 ÚNICO 1 : Quando à Equipe atuar com o GOLEIRO LINHA: deverá usar 

camisa de cores diferentes mas, com a mesma numeração. 

 

ÚNICO  2 : O Capitão da Equipe deverá jogar com a tarja de capitão. 

 

Art 9º - Fica terminantemente proibida a permanência no banco de 

reservas, de Técnico, massagista ou Dirigente, trajando, calção, camiseta 

sem manga, chinelos, sandálias ou qualquer outra indumentária ou 

acessório não condizente. 

 



Art 10º - Somente permanecerão no banco de reservas os atletas suplentes 

em número máximo de 10 (Dez). O técnico, o massagista e um dirigente, 

todos devidamente identificadas à mesa, com sua Identidade. 

 

PARAGRAFO ÚNICO ; Qualquer atleta uma vez relacionado em súmula, 

poderá se incorporar ao banco de reservas, mesmo no desenrolar da partida. 

 

Art 11º - ATENÇÂO : Fica determinado que o prazo de inscrição 

encerrar-se-á, no dia 04/09/2015 (Sexta feira) , e o número  máximo de 

atletas por equipe será de 15 (quinze) . 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Poderão jogar apenas 3 (três) atletas 

federados em cada equipe, sendo obrigatoriamente que dos 3 (três) um 

seja goleiro e 2 (dois) atletas de linha. 

 

Art 12º - Atletas inscritos por duas ou mais equipes ; será concretizada a 

partir da entrada em súmula pela primeira equipe. 

 

Art 13º - Somente terão condições de participarem do jogo , Atletas  e 

Dirigentes relacionados na ficha de inscrição fornecida pela A.L.F. e, com 

a apresentação de um documento de Identificação.  

 

Art 14º - Os jogos serão em tempo corrido e  terão a duração conforme a 

categoria, seguindo a TABELA abaixo: 

 

Cat SUB 7 (Chupetinha) 24 Min 3 tempos (8min cada) 

Cat SUB 9 (Fraldinha) 24 Min.  (12 min cada tempo) 

Cat SUB 11 (Pré Mirim) 30 Min.  (15 min cada tempo) 

Cat SUB 13 (Mirim) Masc 30 Min.  (15 min cada tempo) 

Cat SUB 13 (Mirim) Fem. 30 Min.  (15 min cada tempo) 

Cat SUB 15 (Infantil) 30 Min.  (15 min cada tempo) 

Cat SUB 17 (Infanto) 40 Min.  (20 min cada tempo) 

 

_______________________________________________ 

*  As partidas finais das CATEGORIAS SUB 13 

(Masculino),  SUB 15  e  SUB 17 serão cronometradas.  

_______________________________________________ 
 



Art 15º - A Arbitragem das partidas ficarão a cargo da Associação 

Lageana de Arbitragem e Eventos Esportivos e a designação dos 

árbitros será procedida pelo Departamento de árbitros.  
 

Art 16º - É de competência exclusiva dos árbitros à observância da 

uniformização das equipes de cuja decisão não caberá recurso. 
 

Art 17º - Ficou estabelecido pela Organização que não haverá  Taxa de 

Inscrição e  de  Arbitragem,  a competição será totalmente GRATUITA 

em sua 1ª Edição . 
 

Art 18º - Em caso de Walk-Over (WO) a A.L.F. –ASSOCIAÇÃO 

LAGEANA DE FUTSAL punirá a equipe com a perda de 3 (três) pontos.. 
 

PARAGRAFO ÚNICO :  EM CASO DE REINCIDENCIA, A 

EQUIPE SERÁ ELIMINADA DA COMPETIÇÃO. 
 

Art 19º - Caso uma equipe, por qualquer motivo, abandonar a competição 

ou, cometer dois (02) dois W  X  Os, os pontos de seus jogos na Copa serão 

revertidos aos adversários, sempre com o placar idêntico  2   x  0 ( dois a 

zero), prevalecendo os artilheiros dos jogos realizados, bem como os gols 

tomados. 
 

Art 20º - A equipe que desejar impetrar um protesto ou recurso deverá 

recolher junto à LARS, uma Taxa de R$ 100,00 (cem reais), dentro do 

prazo de 48 horas, após a realização do jogo, em caso de ganho de causa, o 

valor será devolvido à equipe impetrante e, em caso de perda de causa o 

valor será revertido aos cofres da L.A.R.S.. 

 

Art 21º - A aplicação do W   X   O, dar-se-á pelo árbitro principal do jogo, 

devendo ser registrado em súmula. 
 

Art 22º - Em caso de  W   X   O, além dos três pontos ganhos pela equipe 

regularmente presente, para efeitos de regulamento será auferido o placar 

de  2   x  0. 
 

Art 23º - Para nenhuma equipe e sob hipótese alguma será concedido a 

dispensa de participar do Campeonato até o seu final, sem que tal fato 

acarrete nas penalidades previstas neste regulamento. 
 

Art 24º - O Atleta ou Dirigente que agredir ou tentar agredir : Árbitro, 

Anotodora, ou Atleta adversário, estará eliminado da Atual Copa e será 

julgado pela Comissão Disciplinar da F.M.E Fundação Municipal de 

Esportes – CJ.D.L. – Código de Justiça Desportiva de Lages. 

 

 



Art 25º - O Atleta apenado durante a competição com :  

 

Cartão Vermelho : (Um) – ficará automaticamente suspenso da 

próxima partida e estará sujeito à aplicação das penalidades previstas do 

Código de Justiça Desportiva. 

 

 

Cartão Amarelo : ( Dois) – ficará automaticamente suspenso da 

próxima partida da sua equipe. 

 

 

Parágrafo Único : Quando um atleta estiver com  um cartão 

amarelo, e , no jogo receber o cartão amarelo e depois o cartão 

vermelho, este atleta estará automaticamente suspenso por dois jogos, 

subseqüentes a este que recebeu os cartões. 

 

OBS.: O Controle dos cartões é de responsabilidade das equipes 

participantes do 1ª  COPA KI-BOLA FUTSAL – Categorias de 

Base/2.015. 

 

Art 26º - Quando houver coincidência de uniformes, caberá à equipe que 

estiver à esquerda da tabela do jogo, providenciar a troca de uniformes, no 

tempo máximo de quinze (15) minutos. 

 

Art 27º - As suspensão ou interrupção de uma partida  :  

 

a) Quando uma partida for suspensa por motivo de força maior (falta de 

energia elétrica, chuva, falta de garantias, etc. etc..), caberá ao 

Departamento técnico da A.L.F., marcar uma nova data para a 

realização da partida. 

 

b) Quando uma partida for suspensa por motivos disciplinares, caberá 

ao departamento técnico da A.L.F., analisar o ocorrido, tornando as 

medidas cabíveis. 

 

c) Quando o Ginásio de Esportes for ocupado pela Fundação Municipal 

de Esportes, os jogos desses dias serão marcados para uma nova 

data.  

 

 



Art 28º - A 1ª Copa KI-Bola – Categorias de Base 2.015 , será 

disputada por  49  Equipes a saber  :  
 

EQUIPE (Masculino) Categ. SUB Responsável Telefone 

Ass. Ajax Futsal            9 Edson Santos 9129-1517 

Alemanha Futsal          17 Marco Wiggers 8839-7131 

Dom Emília Futsal          13 João Gabriel 9912-3158 

Esc. Barcinha Ot. Costa       11/13 Prof. Cláudio 9810-1609 

Esc. Bastião   7/9/11/13/17 Edilson Pereira 9911-1564 

Esc. Cebolinha  9/11/13/15/17 Nilson Junior 9970-6823 

Esc. Clube da Bola   9/11/13/15 Lucas R.Silva 8416-9755 

Esc. Col. Santa Rosa       7/9/13 Jean Telles 9991-4137 

Esc. Ki-Bola    7/9/11/13 Adleonardo 9915-2166 

Esc. Madruga/Caça       7/9/11 Madruga 9917-8820 

Esc. P. Pedro Borssatto  7/9/11/13/15 Luciano  9917-3604 

Esc. Shaolin        11 Alencar 9955-3557 

Kaoma Futsal        17 Athur  9976-3921 

Lages Futsal      15/17 Edgar Duarte 9975-1979 

Popular F.C.        15 Margarete 9833-9720 

São Luis Junior        17 Vinicius 9804-9450 

São Sebastião Futsal        15   Paulo Cesar 9945-8738 

Tomelim Decorações        15 Paulo Tomelim 9951-4421 

U.F.C. Botafogo        15 Acácio Nei 9971-9578 

Unidos Futsal        17 Jorge Mota ********** 

Veneza Futsal        17 Elder Junior 9803-5418 

EQUIPE (FEMININO) Categ.  SUB Responsável Telefone 

Leoas/Borssatto        13 Luciano 9917-3604 

PP.Borssatto/LeoasSerra        13 Luciano 9917-3604 

P.P.Borssatto/Paróquia 

São Judas 

       13 Luciano 9917-3604 

Leoas  da Serra/P.Pedro 

Borssatto 

       13 Luciano 9917-3604 

 

 

EQUIPE ORGANIZADORA DA COMPETIÇÃO: 
 

           Nome            Função    Telefone 

José Elias Souza SUPERVISOR    9926-5136 

Edilson Pereira (Bastião) COORDENADOR    9911-1564 

Maicon Pontel (Maiquinho) COORDENADOR    8865-4295 

Marcos Francisco (Marquinhos) COORDENADOR    9971-8563 

Alexandre Luciano (Dudu) COORDENADOR    9991-2500 

Carlos Fontana APOIADOR ************ 

Sérgio Fontana APOIADOR    9983-0570 



Art 29º - A fórmula de disputa da 1ª  Copa KI-BOLA FUTSAL- 

Categorias de Base é aquela definida no Congresso Técnico e divulgada 

pela A.L.F. ASSOCIAÇÃO LAGEANA DE FUTSAL, a qual será 

considerada parte integrante deste  regulamento. 

 

Art 30º -  * Na CATEGORIA SUB 7, que nesta primeira edição será 

CATEGORIA DE EXIBIÇÃO as 5(cinco) equipes participantes jogarão 

entre si em chave única sem disputa de finais, sendo que as 5 equipes 

participantes receberão troféus e medalhas alusivas a Competição. 

 

* Na CATEGORIA SUB 13 (Feminino), que  nesta edição terá a 

participação de 4 (quatro) equipes participantes, elas      jogarão entre si em 

chave única, sendo que as 2 equipes que fizerem mais pontos jogarão a 

final e a equipe que ficar em 3º na classificação será considerada a  3ª 

colocada pois não haverá disputa de 3º  e 4º colocados. 

 

*  Nas  CATEGORIAS SUB 9, SUB 11, SUB 13 (Masculino), SUB 15 e 

SUB 17, as 8 equipes participantes de cada categoria serão divididas em 2 

chaves aqui chamadas de  CHAVE A  e  CHAVE B, conforme sorteio das 

chaves no dia do Congresso Técnico.  

 

- Nesta primeira fase as equipes se enfrentarão dentro das chaves, 

classificando-se as 2 (DUAS) melhores de cada chave para  a SEMI-

FINAL. 

 

Art 31º - Na fase SEMI FINAL os jogos serão assim definidos :  

 

SEMI FINAL 1  = 1º Chave A        X      2º Chave  B 

 

SEMI FINAL 2  = 2º Chave A        X      1º Chave  B 

 

 

Art 32º - Na fase Final, as equipes se enfrentarão em um único jogo. 

 

PERD.  SEMI  FINAL 1     X     PERD. SEMI FINAL 2                  3º/4º 

 

VENC. SEMI  FINAL 1     X      VENC.SEMI FINAL 2                 1º /2º                                     
 

PARAGRAFO ÚNICO = Nos Cruzamentos Olimpicos: se ocorrer 

empate, ao final do jogo haverá prorrogação de 6 (SEIS) minutos, divididos 

em dois tempos de 3 (TRES) minutos cronometrados; persistindo o empate; 

haverá a cobrança de 03  (TRES)  penalidades máximas por equipe; caso 



ocorra o empate;cobranças alternadas de uma penalidade até se conhecer a 

equipe vencedora. 

Art 34º - O critério de Pontuação a ser adotado será a Regra oficial da Fifa:  

 

a) Vitória                                                      03 pontos 

b) Empate                                                     01 ponto 

c) Derrota                                                     00 ponto 

d) Ausência (W   X  O )                               - 01 ponto 

 

Art 35º- Ocorrendo empate na classificação, empregar-se-ão os seguintes 

critérios:   

 

I.Entre duas equipes:   

 

 a) confronto direto; 

 b) maior número de vitórias; 

 c) menor número de gols sofridos;   

 d) maior número de gols marcados;  

 e) gols average na chave em que se verificou o empate; 

  f) saldo de gols na chave em que se verificou o empate;   

 g) melhor índice disciplinar na chave, sendo: menor número de cartões     

vermelho, amarelo; 

  h) sorteio.   

 

II.Entre três ou mais equipes:   

 

a) maior número de vitórias nas partidas realizadas entre si; 

b) menor número de gols sofridos nas partidas realizadas entre si;  

c) maior número de gols marcados nas partidas realizadas entre si;  

d) gols average na chave nas partidas realizadas entre si; 

e) saldo de gols na chave nas partidas realizadas entre si; 

 f) melhor índice disciplinar na chave, sendo: menor número de cartões 

vermelho, amarelo; 

 g) sorteio.     

 

 

Art 36º - As Equipes : Campeã, Vice Campeã e Terceira Colocada, 

receberão troféus e medalhas alusivas ao evento – 15 medalhas. Os 

artilheiros e Goleiros menos vazados, receberão troféus. 

 

 

 

 



A Equipe mais disciplinada recebera o troféu Disciplina -   KI BOLA 

ESPORTES 
 

Obs.: Critério para pontuação do troféu disciplina  : 
 

a) Cartão amarelo                                                                          05 

pontos 

b) Cartão Vermelho                                                                       20 

pontos 

c) Atleta eliminado                                                                        50 

pontos 
 

Art 37º - Fica rigorosamente proibida a utilização de buzinas ou 

quaisquer instrumento de sopro que possam prejudicar o correto 

desempenho da Arbitragem durante o desenrolar das partidas. 
 

Art  38º -  A A.L.F. ASSOCIAÇÃO LAGEANA DE FUTSAL não se 

responsabilizará por quaisquer lesões, fraturas ou escoriações que por 

ventura possam ocorrer no transcurso da 1ª  COPA KI-BOLA 

FUTSAL – Categorias de Base, ficando as equipes participantes 

responsáveis por seus atletas. 
 

ÚNICO  : Para não gerar confusão, deliberamos aos Árbitros e 

Anotadoras que, em todos os jogos da Primeira fase e  semi final de 

todas as categorias o último minuto de cada período será 

cronometrado, (nas categorias SUB 7, SUB 9 e SUB 11  masculino e 

SUB 13 feminino, as finais também terão o último minuto de cada 

período cronometrado). 

 

JOSÉ ELIAS SOUZA DA SILVA 

            PRESIDENTE 
 

Lages SC, AGOSTO de 2.015 

Boa sorte a todas as equipes 

 

 www.ritmodoesporte.com.br/lgsfutsal 


