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1 - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  

ARTIGO 1º - A COPA RS SUB 17 DE FUTSAL FEMININO 2022 será disputado por 05 

clubes na categoria Sub 17.  

ARTIGO 2º - A dimensão de quadra mínima para a disputa das partidas é de 30m x 

16m.  

§ PARÁGRAFO ÚNICO – Ginásio não terá placar eletrônico (em manutenção). 

ARTIGO 3º - As equipes que confirmarem presença no ARTIGO 1º do presente 

regulamento, para efeito de publicidade quando no formato de notícias e tabela de 

jogos, poderão utilizar o nome de 01 (um) patrocinador para compor os nomes de suas 

equipes.  

ARTIGO 4º - A COPA RS SUB 17 DE FUTSAL FEMININO 2022 será realizado e nos dias 

11 e 12 de junho de 2022 na cidade de Bento Gonçalves. 

ARTIGO 5º - A FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE SALÃO marcará os jogos da COPA 

RS SUB 17 FEMININO 2022, que terão o tempo de jogo de 20 minutos em cada lado 

corridos.  

 

2. DA DIREÇÃO DA COMPETIÇÃO  

ARTIGO 6º - A COPA RS SUB 17 DE FUTSAL FEMININO 2022 será dirigido, 

administrativa e tecnicamente, pela FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE SALÃO, que 

se responsabilizará por:  

§ 1º - Tomar as providências de ordem técnica necessárias à organização da 

competição;  

§ 2º - Elaborar as tabelas da competição;  

§ 3º - Examinar as súmulas e os relatórios dos árbitros, clubes e representantes da 

FGFS (quando for o caso) aprovando, ou não, as partidas;  

§ 4º - Determinar a inversão do mando de jogo, quando isto se fizer necessário;  

§ 5º - Determinar data, hora e local de realização das partidas. 

 

 

 



 

 

 

3. DO SISTEMA DE DISPUTA DA COMPETIÇÃO  

ARTIGO 7º - A COPA RS SUB 17 será realiada em formato de todos contra todos com as 

duas primeiras colocadas fazendo a Final. Os Jogos serão divididos entre sábado e 

domingo com a Final no domingo à tarde. Os primeiros jogos de sábado serão de 

acordo com a distância viajada de cada equipe, quem vem de mais distante joga nos 

horários em seguintes.  

Sábado 11 de junho: 

1º jogo 13hs Imigrante x Flyboys 

2º jogo 14h10 Vila Nova x Ideau Feminy 

3º jogo 15h20 URFF x Imigrante 

4º jogo 16h30 Flyboys x Vila Nova 

5º jogo 17h40 Ideau Feminy x URFF 

 

Domingo 12 de junho: 

6º jogo 10hs Imigrante x Ideau Feminy 

7º jogo 11h10 URFF x Vila Nova 

8º jogo 12h20 Flyboys x Ideau Feminy 

9º jogo 13h30 Vila Nova x Imigrante 

10º jogo 14h40 URFF x Flyboys 

11º jogo FINAL 16hs ou 16h30 1º x 2º (vantagem do empate para o 1º colocado) 

 

4. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE  

ARTIGO 8º - Os critérios de desempate, quando houver empate em número de pontos, 

na seguinte ordem:  

1. Número de vitórias (V); 
2. Número de empate (E); 
3. Número de derrotas (D); 
4. Gols pró (GP); 
5. Gols contra (GC); 
6. Saldo de golas (SG); 
7. Sorteio. 

 



 

 

 

5. DAS INSCRIÇÕES DAS ATLETAS E MEMBROS DE COMISSÃO TÉCNICA  

ARTIGO 9º - Cada equipe poderá inscrever até 15 atletas e até 05 da comissão 

técnica dentro do valor pago, sendo que cada atleta a mais valor cobrado será de R$ 

50,00 (CINQUENTA) não ultrapassando o número de 25 pessoas no total da 

delegação no alojamento (SENDO O PREPARADOR FÍSICO OBRIGATORIAMENTE COM 

O REGISTRO DO CREF), na COPA VERÃO RS 17 FUTSAL FEMININO 2022. (ANEXO I Ficha 

de inscrição preenchida no computador). As equipes terão também que entregar o 

questionário de Prontidão física de cada atleta no dia dos jogos. (ANEXO II).  

O valor da inscrição na competição será de R$ 1.400,00(mil e quatrocentos reais) onde 

dentro desse valor já está incluso todos os gastos com arbitragem, inscrições de 

atletas/comissão técnica e taxa de participação. O VALOR DO SINAL DE 

CONFIRMAÇÃO É DE R$ 500,00 COM DATA LIMITE DE PAGAMENTO ATÉ 30/04/2022. 

CONTA PARA PAGAMENTO: 

BANCO DO BRASIL – AG 2814-2 

CC 57255-1 

CNPJ 37.336.353/0001-77 

NM Esporte Vest (pode aparecer outro nome, mas com inicio NM) 

Descrever no comprovante SINAL COPA RS SUB 17 para quem pagar apenas o sinal 

ou INSCRIÇÃO COPA RS SUB 17 para quem pagar todo o valor e enviar via whats para 

o Diretor do Futsal Feminino Djimi Freitas. 

O RESTANTE DO VALOR DEVERÁ SER PAGO ATÉ 30/05/2022. 

§ 1º - A data limite para inscrições e envio de ficha de atletas e comissão técnica será 

31 de maio.  

Congresso técnico será realizado dia 12 de maio de forma on line as 19h30 com as 

equipes confirmadas. 

ARTIGO 10º - Em cada jogo da COPA RS 17 DE FUTSAL FEMININO 2022 as súmulas 

estarão preenchidas automaticamente via plataforma pela FGFS com o responsável 

pela equipe apresentando o documento da atleta e comissão técnica para esses 

poderem estar em quadra no jogo. O número máximo de atletas por jogo é de 15  

 



 

 

(quinze), podendo ser modificada a cada jogo. O número de pessoas da comissão 

técnica em quadra por jogo é no máximo 03 (três). 

 

§ PARÁGRAFO ÚNICO – Não será obrigado às equipes terem massagistas na comissão 

técnica, porém, não haverá equipe de fisioterapeutas para atendimento da FGFS, cada 

equipe será responsável pelo atendimento de suas atletas, ficando a disposição do 

evento uma equipe médica com ambulância para caso necessário em uma lesão mais 

grave ser conduzido a um posto médico. 

 

6. DOS JOGOS  

ARTIGO 11º - As equipes deverão relacionar obrigatoriamente, de 06 (seis) atletas para 

cada uma das partidas da COPA RS 17 DE FUTSAL FEMININO 2022, sendo que as 06 

(seis) atletas deverão estar presentes em quadra e fardadas.  

ARTIGO 12º - É permitido à entrada no ginásio e o uso de qualquer tipo de 

instrumento musical (exceto buzinas de qualquer espécie e instrumentos de sopro 

metais) antes, durante e após os jogos da COPA RS 17 DE FUTSAL FEMININO 2022.  

§ 1º - Não serão permitidos no interior dos ginásios a utilização de sinalizadores, 

buzinas, caneta laser ou quaisquer outros objetos ou artefatos que, a critério do 

Árbitro Principal e do Representante da FGFS, venham a dificultar ou perturbar o bom 

andamento dos jogos.  

 

7. DA ARBITRAGEM  

ARTIGO 13º - Os clubes, caso tenham alguma reclamação, deverão preencher e enviar 

para o departamento de arbitragem da FGFS, em prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, um ofício em folha timbrada da equipe com assinatura do presidente da 

agremiação a sua reclamação. Não será considerado o documento fora desse prazo. 

 

8. DAS REGRAS DE MARKETING  

ARTIGO 14º - A FGFS é detentora exclusiva da exploração e dos direitos de 

comercialização de televisionamento, tanto para televisão aberta quanto para  

fechada, transmissões através da internet e/ou através de telefonia móvel.  



 

 

 

9. DA PREMIAÇÃO  

ARTIGO 15º - Toda e qualquer premiação da COPA RS 17 DE FUTSAL FEMININO 2022 

será entregue quando da realização da última partida da competição.  

§ 1º - Na premiação da COPA RS SUB 17 DE FUTSAL FEMININO 2022 todas as atletas 

receberão premiações e será feita da seguinte maneira:  

a) 01 (um) TROFÉU de CAMPEÃ + 20 (vinte) MEDALHAS de CAMPEÃ; 

b) 01 (um) TROFÉU de VICE-CAMPEÃ + 20 (vinte) MEDALHAS de VICE-CAMPEÃ;  

c) 3ª COLOCADA 20 (vinte) MEDALHAS; 

d) 4ª COLOCADA 20 (vinte) MEDALHAS; 

e) 5ª COLOCADA 20 (vinte) MEDALHAS; 

g) 01 (uma) placa de DEFESA MENOS VAZADA;  

h) 01 (uma) placa de ARTILHEIRA; 

i) 01 (uma) placa de DESTAQUE. 

§ 2º - Ao término da competição, em caso de empate na disputa entre ARTILHEIRA 

e/ou DEFESA MENOS VAZADA, a placa será entregue à equipe melhor colocada ficando 

a cargo da FGFS providenciar, em até 30 dias, um novo troféu ao clube não 

contemplado na cerimônia de premiação. 

 

10. DAS APENAÇÕES  

ARTIGO 16º - A contagem de cartões (vermelho e amarelo) é feita dentro da 

competição com punição simples de 01 (um) jogo para 03 (três) cartões amarelos e 01 

(um) jogo de suspensão para cartão vermelho.  

§ PARÁGRAFO ÚNICO - O controle de cartões é de responsabilidade de cada uma das 

equipes participantes.  

 

ARTIGO 17º - A equipe através de suas atletas ou membros de comissão técnica, que 

causar confusão na competição, estará automaticamente eliminada da disputa, 

ficando a critério da FGFS determinar o grau da punição.  

 

 



 

 

 

§ PARÁGRAFO ÚNICO - A atleta entra em quadra com 03 (três) cartões amarelos 

recebidos em partidas anteriores, à equipe perde automaticamente os pontos da 

partida e é considerada vencedora a equipe adversária pelo placar de 1x0.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

ARTIGO 18º - As equipes ficarão alojadas em uma escola. A escola não irá fornecer 

colchões, cada delegação é responsável por esse item assim como material de higiene.  

ARTIGO 19º - As refeições serão por conta das equipes, sendo que no local de 

alojamento não será permitido fazer comida. (Está sendo conversado sobre a 

alimentação com descontos de valores para as delegações que mais adiante será 

informado as equipes confirmadas). 

ARTIGO 20º - As equipes são responsáveis por entregar os alojamentos limpos e 

organizados conforme recebido. 

ARTIGO 21º - AS EQUIPES SERÃO RESPONSÁVEIS PELAS AUTORIZAÇÕES DAS SUAS 

ATLETAS MENORES DE IDADE COM RELAÇÃO À LIBERAÇÃO DOS FAMILIARES PARA AS 

MESMAS ESTAREM PRESENTE NA DISPUTA DA COPA RS SUB 17, FICANDO A FGFS 

ISENTA DE QUALQUER RESPONSÁBILIDADE SOBRE A TUTELA OU CUIDADOS DA 

MENOR.  

§ PARÁGRAFO ÚNICO – QUALQUER ASSUNTO AUSENTE NESSE REGULAMENTO SERÁ 

RESOLVIDO PELA FGFS  

Porto Alegre, 12 de maio de 2022. 

 

DJIMI FREITAS  
Diretor de Futsal Feminino da FGFS 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO – COPA RS SUB 17 2022 

Nome da equipe:                                                                            

Responsável pela equipe:                                                   RG: 

                                                

Inscritos NOME COMPLETO Data  Nasci. RG CPF 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16 TÉC     

17 AUX      

18 PF   CREF  

19 MAS     

20 FIS     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II - QUESTIONÁRIO DE PRONTIDÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA   

Este questionário possui o objetivo de identificar a necessidade de avaliação clínica e 
médica antes do início da atividade física. Caso você marque um SIM, é obrigatória a 
realização da avaliação clínica e médica e apresentação do atestado médico. 
O bom senso é o seu melhor guia ao responder estas questões. Por favor, leia 
atentamente cada questão e marque SIM ou NÃO.  
 

1  

Alguma vez seu médico disse que você possui algum 

problema cardíaco e recomendou que você só praticasse 

atividade física sob prescrição médica?  

(  ) SIM  (  ) NÃO  

2  Você sente dor no tórax quando pratica uma atividade física?  (  ) SIM  (  ) NÃO  

3  
No último mês você sentiu dor torácica quando não estava 

praticando atividade física?  
(  ) SIM  (  ) NÃO  

4  
Você perdeu o equilíbrio em virtude de tonturas ou perdeu a 

consciência quando estava praticando atividade física?  
(  ) SIM  (  ) NÃO  

5  
Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia ser 

agravado com a prática de atividades físicas?  
(  ) SIM  (  ) NÃO  

6  
Seu médico já recomendou o uso de medicamentos para 

controles de doenças crônicas?  
(  ) SIM  (  ) NÃO  

7  
Você tem conhecimento de alguma outra razão física que o 

impeça de participar de atividades físicas?  
(  ) SIM  (  ) NÃO  

  

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  

  

Eu,______________________________________________________________,  

brasileira, portador da carteira de identidade RG n.º: _________________ e do 

CPF n.º:_____________________________, residente e domiciliado em 

____________________________________________ (endereço completo), 

declaro para os devidos fins legais, que me encontro apta e em perfeitas 

condições de saúde física e mental para praticar esporte, razão pela qual assumo 

plena responsabilidade por qualquer atividade física praticada e isento total e 

irrestritamente a Federação Gaúcha de Futebol de Salão - FGFS, de quaisquer 

responsabilidades por danos causados à minha saúde em razão da atividade física.  

Assinatura:_________________________________________________ 

 

 


