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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Este Regulamento é o conjunto de normas e disposições que irão reger o
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO ADULTO 2022,
SÉRIE A1, realizado pela Prefeitura Municipal de Planalto; Secretaria Municipal de
Educação, Esporte e Cultura; através da Coordenadoria Municipal de Esportes e Lazer CMEL;
Parágrafo Único – Ao aderir à competição, todos se tornam conscientes das regras
deste Regulamento Específico da Competição – REC – e do Regulamento Geral
das Competições – RGC (Diário Oficial 1486, 07/02/2022, CERTIFICAÇÃO DIGITAL:
7BAYRWBFY4ZAXDZX2VFWRA).
Art. 2º - Para todos os fins, os participantes do CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTSAL AMADOR MASCULINO ADULTO 2022, SÉRIE A1, são conhecedores do
RGC, deste REC, da legislação esportiva aplicável e, igualmente, dos atos
administrativos complementares, ficando sujeitos a todas às suas disposições e às
penalidades que dele possam resultar;
Art. 3º - A interpretação deste Regulamento e seu fiel cumprimento ficarão sob
responsabilidade da Coordenação Geral, Secretaria Geral, Comissão Técnica e
Comissão Disciplinar;
Art. 4º - Os casos omissos neste REC, seja de natureza técnica ou administrativa,
serão resolvidos pela CMEL por meio da Comissão Organizadora do evento e da
Comissão Disciplinar, através do RGC;
Parágrafo Único - A Comissão Disciplinar se baseará no Código Brasileiro de Justiça
Desportiva (CBJD) bem como no Regulamento Geral das Competições (RGC) e
utilizará este regulamento em forma de subsídio, objetivando dirimir dúvidas existentes
ou que venham a surgir na resolução dos processos.
DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS
Art. 5º - O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO
ADULTO 2022, SÉRIE A1, tem como finalidade desenvolver o intercâmbio esportivo e
proporcionar boas relações entre dirigentes, técnicos e atletas, estabelecer uma união
segura entre desportistas, comunidade, associações e o poder público. E como objetivo
exaltar a prática desportiva como instrumento imprescindível para a formação da
personalidade, criando uma integração social deste com o esporte de maneira que
possa tornar-se participativo e fazendo surgir novos valores no panorama desportivo
Municipal;
Art. 6º - O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO
ADULTO 2022, SÉRIE A1, PERMITIRÁ a inscrição de atletas de outros municípios,
ficando limitado a 05 (cinco) atletas o máximo;
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Art. 7º - São condições fundamentais para que o atleta participe do CAMPEONATO
MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO ADULTO 2022, SÉRIE A1:
a) Ser considerado atleta do município de Planalto/BA e/ou constar da relação de
atletas aptos para a competição;
b) Ser portador de documento de identificação expedido por Órgão Oficial;
c) Não estar cumprindo punição.
§ 1° - Será considerado
alternativamente:

atleta

do

município

de

Planalto/BA

aquele

que,

a) Possuir título de eleitor de Planalto/BA, com data limite de 90 dias antes da
competição;
b) Possuir vínculo empregatício (Carteira de Trabalho assinada com no mínimo 90
dias antes do início da competição);
c) Bloco de produtor rural onde deve ter movimentado no mínimo 90 dias antes do
início da competição;
d) Pró-labore com no mínimo 90 dias antes do inicio da competição
e) Possuir carteira do SUS (Sistema Único de Saúde) no município de Planalto/BA,
com no mínimo 90 dias antes do início da competição;
f) Comprovante de frequência em alguma escola do município de Planalto/BA no
semestre de realização do campeonato.
§ 2° - Para os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos, deverá ser
comprovado o vínculo dos pais com o município de Planalto/BA.
Art. 8º - São objetivos do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR
MASCULINO ADULTO 2022, SÉRIE A1:
a) incentivar o esporte de participação;
b) contribuir para a melhoria integral do participante como ser social, democrático e
participante, estimulando o pleno exercício da cidadania;
c) promover o desenvolvimento físico e beneficiar a saúde.
DO CONGRESSO TÉCNICO
Art. 9º - Por ocasião do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR
MASCULINO ADULTO 2022, SÉRIE A1, as equipes, por intermédio de seus
representantes reunir-se-ão em Congresso Técnico, que será realizado no dia 22 de
agosto de 2022 (segunda-feira), às 19h00min, no Ginásio de Esportes Luiz Eduardo
Magalhães;
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Art. 10º - O Congresso Técnico será presidido pelo Coordenador Geral ou seu
representante legal, podendo ele designar um secretário.
Art. 11 - O Congresso Técnico será realizado ordinariamente em data a ser definida
pela Coordenação Geral, antes do inicio da competição, com a seguinte ordem do dia:
a) Avisos gerais;
b) Instruções especificadas;
c) Aprovação do Regulamento Específico;
d) Aprovação do sistema de disputa da competição;
e) Demais informações que sejam necessárias.
Art. 12 - Terá direito a voto, no Congresso Técnico, 01 (um) representante de cada
equipe participante;
Art. 13 - As deliberações do Congresso Técnico serão tomadas nominalmente e por
maioria de votos, cabendo ao Coordenador Geral, no caso de empate, o voto de
minerva;
Parágrafo Único – Toda decisão tomada no Congresso Técnico deverá ser respeitada
por todos e não serão aceitas discordâncias posteriores.
Art. 14 - Todas as decisões tomadas no Congresso Técnico serão constadas em Ata e
informadas para as equipes através de resoluções e boletins, da Coordenação Geral.
DA REALIZAÇÃO
Art. 15 - O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO
ADULTO 2022, SÉRIE A1, terá início em 23 de setembro, sexta-feira, com término
previsto para 17 de dezembro, sábado, conforme tabela apresentada previamente às
equipes.
Parágrafo Único – A Comissão Organizadora poderá fazer alterações em datas e
horários na tabela, desde que avise previamente às equipes.
Art. 16 - Ao representante de cada time caberá:
a) representar oficialmente o time perante a Comissão Organizadora do torneio;
b) responsabilizar-se pela conduta dos integrantes da sua equipe dentro do local de
competição;
c) preservar, juntamente com os membros de sua equipe, o local da competição;
d) cumprir e fazer cumprir por todos os integrantes de sua equipe os dispositivos
reguladores do torneio.
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Art. 17 - Na vigência do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR
MASCULINO ADULTO 2022, SÉRIE A1, serão reconhecidos pelos participantes,
como autoridades, dentro de suas funções, os seguintes órgãos e pessoas:
a) Coordenador Geral da Competição;
b) Secretaria Geral;
c) Membros da Comissão Disciplinar;
d) Comissão Técnica da CMEL;
e) Demais Comissões e Assessorias.
§ 1° - Compete ao Coordenador Geral:
a) Nomear auxiliares específicos para o bom andamento dos trabalhos;
b) Providenciar quanto às demais atribuições deste regulamento;
c) Prestar ao Conselho de Julgamento, informações e esclarecimentos, quando
solicitados;
d) Responsabilizar as equipes por qualquer excesso praticado por seus integrantes;
e) Baixar Resoluções, Boletins e Notas Oficiais;
f) Resolver qualquer caso urgente não previsto neste regulamento.
§ 2° - Compete à Secretaria Geral:
a) Controlar a documentação de inscrição e registro;
b) Expedir Boletins;
c) Protocolar e controlar a entrada e saída de documentos;
d) Prestar informações e esclarecimentos aos representantes credenciados das
equipes no que tange ao contido na alínea “a”;
e) Atender a imprensa;
f) Apresentar Relatório Final.
§ 3° - Compete à Comissão Técnica:
a) Organizar e dirigir a competição de acordo com o Regulamento Específico, as
Regras Nacionais e Internacionais adotados pela Confederação Brasileira de
Futebol de Salão e o Regulamento Geral das Competições;
b) Elaborar a programação dos jogos;
c) Designar local e horário para os jogos;
d) Providenciar junto a Secretaria Geral a divulgação da programação, resultados e
dos assuntos de ordem técnica e administrativa;
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e) Tomar decisões, quando houver necessidade, em assuntos referentes à parte
técnica da competição.
§ 3° - A Comissão Disciplinar do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR
MASCULINO ADULTO 2022, SÉRIE A1, fica a cargo da CMEL responsável pela
organização da competição;
§ 4° - A Comissão Disciplinar se baseará no Código Brasileiro de Justiça Desportiva
(CBJD), no Regulamento Específico da Competição (REC) e no Regulamento Geral das
Competições (RGC).
§ 5° - Compete à Comissão Disciplinar processar, julgar, instaurar processos, abrir
inquéritos, requisitar ou solicitar informações e providências conforme preconiza o
CBJD, REC e o RGC.
Art. 18 - A competição será realizada conforme definido na tabela de jogos, sendo que
na tabela constará o confronto, a data, o dia e a hora a serem cumpridos pelas
equipes.
Parágrafo Único - Os jogos poderão ser realizados em quaisquer dias da semana,
sendo a Coordenação Geral responsável pela definição.
DA COMPETIÇÃO
Art. 19 - O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO
ADULTO 2022, SÉRIE A1, será disputado em categoria masculina adulta:
§ 1º - Atletas com 16 anos completos e menores de 18 anos somente participarão da
competição com o documento de autorização assinado pelo pai, mãe ou responsável
legal;
§ 2º - O atleta que não apresentar documentação exigida pela Comissão Organizadora
ficará impossibilitado de participar da Competição por qualquer equipe;
§ 3º - O atleta inscrito por uma equipe, NÃO PODERÁ SE INSCREVER EM OUTRA;
§ 3º - Os casos omissos serão avaliados pela comissão organizadora.
Art. 20 - Cada equipe deve se apresentar à mesa 15 (quinze) minutos antes do seu
jogo, com documentação dos atletas e comissão, sem tolerância para o início da
partida.
Parágrafo Único - A equipe que comparecer ao local de jogos sem o número mínimo
de atletas exigido pelas regras oficiais da modalidade em questão, será declarada
perdedora por W x O.
Art. 21 - Não serão aceitas justificativas de atraso. Os perdedores por W x O serão
desclassificados. A equipe vencedora por WxO, ganhará os 03 (três) pontos da partida
e 03 (três) gols positivos:
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Parágrafo Único - A equipe que cometer WxO, será eliminada da competição e, assim
como todos os seus atletas, impedida de participar de qualquer atividade esportiva
realizada e/ou apoiada pela Coordenadoria Municipal de Esportes e Lazer, pelo período
de 01 (um) ano, contados a partir da publicação da sentença, sem direito a
participação no CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO
ADULTO 2023, SÉRIE A2.
Art. 22 - Qualquer jogo que venha a ser interrompido por motivo de força maior e não
puder ser reiniciado, será remarcado para outra data, dando continuidade no tempo de
jogo já percorrido na partida interrompida.
Parágrafo Único - Na continuação de uma partida, somente poderão participar os
jogadores que estavam relacionados em súmula.
Art. 23 - A competição de futsal obedecerá às regras oficiais da CBFS, observando-se
as adaptações deste REC;
Art. 24 - Cada equipe participará, obrigatoriamente, com o mínimo de 10 (dez) e o
máximo de 15 (quinze) atletas, além de 01 (um) técnico e até 04 (quatro) auxiliares,
em ficha de inscrição;
Parágrafo Único – Cada equipe poderá inscrever até 05 (cinco) pessoas para sua
Comissão Técnica, porém indicará, antes de cada jogo, os dois únicos membros que
comporão o banco de reservas.
Art. 25 - A relação nominal (Ficha de Inscrição da equipe disponibilizada pela CMEL),
com até 15 atletas e até 05 (cinco) pessoas da comissão técnica, deverão ser entregue
até 16 de setembro de 2022 na Coordenadoria Municipal de Esportes e Lazer – CMEL –
Até as 17h00min;
§ 1º – Cada equipe contará com até 05 pessoas inscritas em sua comissão técnica,
devendo, no entanto, fazer parte do banco de reservas, somente duas pessoas;
§ 2º – A Ficha de Inscrição Individual do Atleta deverá ser entregue até 21 de
setembro de 2022 na Coordenadoria Municipal de Esportes e Lazer – CMEL – Até às
17h00min, para a primeira rodada;
§ 3º – As equipes que não preencherem sua ficha com todos os atletas para a primeira
partida PODERÃO fazer inscrição de novos jogadores até a quarta-feira que antecede o
11º jogo da primeira fase, não podendo novas inscrições para as fases quartas-definais, Semifinais e finais;
§ 4º - Em caso de acidente envolvendo atleta de equipe, na impossibilidade do mesmo
continuar a atuar, havendo prova irrefutável, a equipe poderá solicitar remoção da
ficha de inscrição, desde que não infrinja o disposto no § 1º desde caput.
Art. 26 - O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO
ADULTO 2022, SÉRIE A1, será composto por 12 (doze) equipes. 10 (dez)
remanescentes do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO
ADULTO 2029, SÉRIE A1, mais 02 (duas) equipes que obtiveram acesso à Série A1
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através do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO ADULTO
2019, SÉRIE A2. São elas:
01. Águia;
02. Ajax;
03. Arte e Vida;
04. CEP;
05. Escolinha do Pânico;
06. Força Jovem;
07. Inácio;
08. Iran;
09. Nova Morada (Antes Real Morada - 4° da A2);
10. Nuvem United (Antes Novo Tempo);
11. Planalto City;
12. Sou+Planalto (2° da A2).
§ 1º - A equipe Entroncamento, campeã do CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTSAL AMADOR MASCULINO ADULTO 2019, SÉRIE A2, abriu mão de sua vaga,
sendo substituída pela equipe Zona Norte, 3ª colocada na competição;
§ 2º - A equipe Zona Norte, 3ª colocada do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
AMADOR MASCULINO ADULTO 2019, SÉRIE A2, abriu mão de sua vaga, sendo
substituída pela equipe Nova Morada, 4ª colocada na competição;
Art. 27 - Os jogos serão disputados em 02 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos,
corridos, e intervalo de 05 (cinco) minutos entre o 1º e 2º tempo:
§ 1º - Em caso de empate, nos jogos das quartas-de-finais, semifinais e final, será
realizada a cobrança de 05 (cinco) penalidades máximas por atletas diferentes.
Persistindo ainda o empate, serão cobradas penalidades alternadas até que se conheça
o classificado.
§ 2º - Não será permitido dirigente técnico trajando camiseta sem mangas, usando
chinelos e sob efeito de bebida alcoólica.
Art. 28 - Será suspenso automaticamente o atleta e/ou membro da comissão técnica
que receber:
a) 01 (um) cartão vermelho;
b) 02 (dois) cartões amarelos, seguido de vermelho.
§ 1º - O atleta e/ou membro da comissão técnica que completar 03 (três) cartões
amarelos em partidas distintas será suspenso automaticamente na primeira partida
subsequente;
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§ 2º - O atleta e/ou membro da comissão técnica que contiver 02 (dois) cartões
amarelos acumulados em partidas distintas, receber o 3° (1° na partida) e, em
seguida, o 4° (2° na partida), depois o vermelho (em consequência dos dois amarelos),
será suspenso automaticamente de 01 (uma) partida subsequente, mantendo a
contagem de 02 (dois) cartões acumulados na competição;
§ 3º - O atleta e/ou membro da comissão técnica que contiver 02 (dois) cartões
amarelos acumulados em partidas distintas, receber o 3° (1° na partida) e, em
seguida, o vermelho direto, será suspenso automaticamente de 02 (duas) partidas
subsequentes, 01 (uma) pelo acúmulo de cartões e 01 (uma) pelo cartão vermelho;
§ 4º - O atleta e/ou membro da comissão técnica apenado pelo cartão vermelho será
julgado pelo Comissão Disciplinar, observando o relato do árbitro em súmula, com base
nos dispostos do RGC;
§ 5º - Será zerada a contagem de cartões amarelos na passagem da fase de
classificação para a fase de mata-mata, desde que o atleta e/ou membro da comissão
técnica não tenha recebido o 3° (terceiro) cartão amarelo no 11º e último jogo da fase
de classificação;
§ 6º - O atleta e/ou membro da comissão técnica que for expulso deverá cumprir uma
partida de suspensão automática na primeira partida subsequente, realizada e/ou
apoiada pela CMEL. Cabendo à CMEL e Comissão Disciplinar, julgar a relevância da
suspensão, nas próximas competições.
Art. 29 - O controle da quantificação de cartões recebidos independe de comunicação
da organização, é de responsabilidade exclusiva das equipes participantes;
DOS UNIFORMES
Art. 30 - É obrigatório o uso do uniforme PADRONIZADO da equipe pelos atletas em
todas as partidas, sob pena de não ser autorizado a jogar pelo árbitro;
§ 1º - A equipe deverá dispor de camisetas e calções IDÊNTICOS;
§ 2º - A equipe 01 tem direito na escolha das cores de seu uniforme, devendo a equipe
02 trocar para evitar coincidência nas cores;
§ 3º - É de obrigação e responsabilidade do atleta providenciar equipamentos de uso
pessoal, como chuteiras, caneleiras, joelheiras, luvas, etc;
§ 4º - É de obrigação e responsabilidade da equipe providenciar equipamentos de uso
coletivo, como camisetas, calções, meiões, coletes, etc.
Art. 31 - Não será permitido ao atleta participar do jogo com objetos que coloquem
em risco a integridade física de outros atletas (gesso, relógio, brinco de argola, etc.),
bem como sob efeito de álcool.
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SISTEMA DE DISPUTA
Art. 32 - A competição passará por duas fases: classificatória (todos contra todos, em
jogo único) e mata-mata (quartas-de-finais, semifinais e final);
§ 1º - A fase classificatória terá 11 (onze) jogos para cada equipe, em jogo único;
§ 2º - As quartas-de-finais contarão com as 08 (oito) equipes, do 1° ao 8° lugar da
classificação ao término da fase de classificação (11ª rodada), tendo os seguintes
confrontos definidos: J67 4°x5°, J68 3°x6°, J69 2°x7°, J70 1°x8°;
§ 3º - As semifinais contarão com as 04 (quatro) equipes vencedoras das quartas-definais, tendo os seguintes confrontos definidos: J71 J69xJ68, J72 J70xJ67;
§ 4º - A final será disputada entre os vencedores do J72xJ71, nessa ordem. Os
perdedores disputarão o 3° (terceiro) lugar como preliminar da final da Série A1 ou A2.
§ 5º - Para fins de Classificação, será considerado o seguinte critério de desempate na
fase de classificação:
1. Pontos;
2. Vitórias;
3. Saldo de gols;
4. Menor número de cartões vermelhos;
5. Menor número de cartões amarelos;
6. Gols positivos;
7. Gols contra;
8. Confronto direto;
9. Sorteio
§ 6º - A escala dos árbitros é exclusiva da Coordenadoria Municipal de Esportes e
Lazer.
Art. 33 – As datas e horários de jogos serão definidos exclusivamente pela
Coordenadoria Municipal de Esportes e Lazer.
PREMIAÇÃO
Art. 34 – A Prefeitura Municipal de Planalto, através da Coordenadoria Municipal de
Esportes e Lazer, concederá as seguintes premiações:
01. Campeão: troféu, medalhas e R$ 3.000,00 em dinheiro;
02. Vice-campeão: troféu, medalhas e R$ 1.500,00 em dinheiro;
03. Terceiro Lugar: troféu e R$ 1.000,00 em dinheiro;
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04. Artilheiro: troféu e R$ 500,00 em dinheiro;
05. Melhor goleiro: troféu e R$ 500,00 em dinheiro;
§ 1° - Em caso de empate, será o artilheiro aquele que for mais longe na competição;
§ 2° - Em caso dos atletas estarem empatados e disputarem a final, o artilheiro será o
atleta campeão
§ 3° - Em caso dos atletas empatados pertencerem à mesma equipe, ou eliminados
em mesma fase anterior, o prêmio será dividido entre eles.
DO LOCAL DE REALIZAÇÃO
Art. 35 - Os jogos serão realizados no Ginásio Poliesportivo Luiz Eduardo Magalhães;
DAS INSCRIÇÕES/PARTICIPAÇÕES
Art. 36 – Número de atletas: Mínimo de 10 (dez) atletas, máximo de 15 (quinze)
atletas, 01 (um) técnico e até 04 (quatro) membros da comissão técnica por equipe;
Art. 37 – O atleta só poderá participar do torneio se seu nome estiver constando na
ficha de inscrição e apresentado um documento original de identidade com foto;
§ 1º - O atleta que não apresentar um documento de identidade com foto, será
impedido de participar da partida;
§ 2º - O atleta poderá apresentar documento de identificação virtual ou foto de um
documento original. Caberá à Comissão Organizadora e Comissão de Arbitragem
determinar válida ou não a apresentação desse documento virtual;
§ 3º - Atleta, Dirigente e/ou equipe cumprindo suspensão imposta pela Comissão
Disciplinar não poderá participar da competição enquanto não cumprir sua sentença.
DO ACESSO E DO DESCENSO
Art. 38 – Serão rebaixadas ao CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR
MASCULINO ADULTO 2023, SÉRIE A2, as equipes que terminarem na 11ª e na 12ª
colocação, na fase de classificação;
Art. 39 – Terá vaga garantida para o CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
AMADOR MASCULINO ADULTO 2023, SÉRIE A1, a equipe campeã do
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO ADULTO 2022,
SÉRIE A2;
§ 1º - O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO ADULTO
2023, SÉRIE A1, contará com 11 participantes (os 10 remanescentes da Série A1
2022, mais o Campeão da Série A2 2022);
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§ 1º - Se, na convocação para realização do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
AMADOR MASCULINO ADULTO 2023, SÉRIE A1, a equipe campeã da Série A2
abrir mão de sua vaga, será chamada a 2ª colocada (vice-campeã).
§ 2º - Se, na convocação para realização do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
AMADOR MASCULINO ADULTO 2023, SÉRIE A1, a equipe vice-campeã da Série
A2 abrir mão de sua vaga, será chamada a 3ª colocada. Na desistência desta, a 4ª
colocada.
§ 3º - Se, na convocação para realização do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
AMADOR MASCULINO ADULTO 2023, SÉRIE A1, as equipes campeã, vice-campeã,
3ª e/ou 4ª colocadas, na convocação, não assumirem suas respectivas vagas, por
ordem de classificação, não haverá outra equipe convocada e o CAMPEONATO
MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO ADULTO 2023, SÉRIE A1, contará
somente com as equipes classificadas do 1° ao 10° lugar, da fase de classificação.
DO ATENDIMENTO MÉDICO
Art. 40 – A CMEL solicitará presença de equipe médica, bem como materiais de
primeiros socorros;
DAS SANÇÕES
Art. 41 - A expulsão por ato de indisciplina (agressão, ofensas morais) do atleta,
técnico ou assistente técnico, implicará em julgamento pela Comissão Disciplinar,
podendo sofrer as sansões previstas no RGC;
Art. 42 - A equipe que, sem prévia autorização da Comissão Organizadora, abandonar
a competição antes do término de sua participação, será julgada pela Comissão
Disciplinar, podendo sofrer sansões previstas no RGC;
Art. 43 - A utilização irregular de atletas acarretará na imediata eliminação da equipe.
Todos os seus resultados serão anulados e a equipe estará rebaixada para o
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR MASCULINO ADULTO 2023,
SÉRIE A1, bem como todos os seus atletas, além de julgamento pela Comissão
Disciplinar, podendo sofrer sansões previstas no RGC;
Art. 44 – A equipe de arbitragem que atuará no CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTSAL
AMADOR
MASCULINO
ADULTO
2023,
SÉRIE
A1,
usará,
OBRIGATORIAMENTE, o uniforme fornecido pela Coordenadoria Municipal de
Esportes e Lazer, devendo entrega-lo em perfeito estado, após o uso;
Art. 44 – É de responsabilidade do Árbitro dispor de instrumentos pessoais de
trabalho, como apito, cartão, meião e calção;
Art. 45 – A equipe de arbitragem deverá apresentar-se ao delegado da partida, no
local da competição, no mínimo 30 (trinta) minutos antes do início do jogo;
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Art. 46 – Não compete ao árbitro da partida permitir a permanência, na área de
competição, de pessoas estranhas às previstas na regra oficial e no regulamento da
competição;
Art. 47 – É dever da arbitragem observar as regras do jogo e o regulamento da
competição;
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 48 - As imagens dos atletas, individuais ou coletivas, poderão ser utilizadas pela
CMEL e pela Prefeitura Municipal de Planalto, a título de divulgação, sem fins
comerciais, em seu site oficial e nas redes sociais oficiais;
Art. 49 - Os casos omissos e/ou não constantes neste REC serão avaliados pela
Comissão Organizadora;
Art. 50 - A Comissão Organizadora será estabelecida pela Coordenadoria Municipal de
Esportes e Lazer, cerca de 01 (um) mês antes da realização do evento.
Planalto, Bahia, 22 de agosto de 2022

RUBENS ROCHA SANTOS
Coordenador Municipal de Esportes e Lazer
DANILO SOBRAL
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura
CLOVES ALVES ANDRADE
Prefeito Municipal
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