Piraí do Sul, 21 de setembro de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Avenida Santa Marcelina, s/nº - CEP: 84240-000 – Centro – Piraí do Sul/PR
Fone: (0**42) 3237-1604 - Ginásio de Esportes Samuel Milléo

NOTA OFICIAL MUNICIPAL DE FUTSAL Nº 01/2016

A Secretaria Municipal de Esportes e de acordo com as equipes inscritas e confirmadas
na 1.ª Divisão do Campeonato Municipal de Futsal – Troféu Ruy Ribeiro (Atlas, Fórmula Sport,
Piraí Mirim Independente, São Lourenço e Imóveis Piraí Ulbra), em reunião realizada em 20 de
setembro de 2016, no Ginásio de Esportes Samuel Milléo, decidem nesta data o seguinte:

FÓRMULA DE DISPUTA DA COMPETIÇÃO:
- Sistema Round Robin em duplo turno, classificando-se os dois melhores para a disputa da final
em melhor de dois jogos, seguindo a descrição do regulamento geral.

CARTÕES:
- Segue-se o regulamento da competição.

NÚMERO DE EMPARCEIRAMENTO:
1. FÓRMULA SPORT
2. IMÓVEIS PIRAÍ ULBRA
3. PIRAI MIRIM INDEPENDENTE

5. SÃO LOURENÇO

PREMIAÇÕES:
- Serão premiadas as três melhores equipes com troféus e medalhas.
- Serão premiados ainda, o artilheiro da competição, a melhor defesa, conforme regulamento,
e o melhor jogador, este será escolhido por votação. Poderão votar na escolha do melhor
jogador, um dirigente e o capitão de cada equipe. Em caso de empate, será eleito o jogador
da equipe melhor colocada na competição.

SEEL – Esporte é Vida

4. ATLAS

SEEL – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
- Haverá ainda um rateio entre as três melhores equipes da competição na proporção de 50% para
a campeã, 30% para a vice-campeã e 20% para a 3.ª colocada, valores retirados de 60% do
arrecadado com as multas de cartões amarelos e vermelhos.

ACESSO E DECESSO:
- Não haverá rebaixamento de equipes da 1.ª divisão para a 2.ª divisão nesta temporada.
- Terão acesso para a 1.ª divisão, as cinco melhores equipes da 2.ª divisão.
- Para a próxima temporada manter-se-á o número de até 10 equipes na 1.ª divisão.
- Caso alguma equipe da 2.ª divisão com direito a vaga de acesso, não confirme a sua participação
via inscrição, será convidada a 6.ª melhor equipe e/ou a 7.ª melhor equipe. Caso não aceitem, a 1.ª
divisão será disputada com o número de equipes confirmadas.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:
- A equipe campeã da 1.ª divisão representará o município na Copa AMCG.
- Jogadores da 2.ª Divisão podem atuar como dirigentes na 1.ª Divisão e vice-versa. Mas deverão
apresentar sua inclusão ou substituição de dirigentes até a quinta-feira (2.ª Divisão) e sexta-feira
(1.ª Divisão) que antecede os jogos. Dirigentes e jogadores não podem atuar por duas equipes na
mesma função.
- A inclusão ou substituição de jogadores poderão ser feitas até o final da 1.ª fase, de acordo com o
regulamento da competição. A equipe deverá informar por escrito à Secretaria de Esportes e Lazer
até a sexta-feira, que antecede os jogos da 1.ª divisão, no horário de funcionamento da Secretaria
(até às 17h).
- A pedido, e levando-se em consideração as questões de patrocínio, a equipe Mercado Isabely
passa a utilizar o nome de “Atlas”, a equipe Imóveis Piraí, passa a utilizar o nome de Imóveis Piraí
Ulbra; e Piraí Mirim passa a utilizar o nome “Piraí Mirim Independente”. Sem nenhum tipo de
prejuízo à competição. No regulamento da próxima temporada, estas questões serão detalhadas.
- Os jogos da 1.ª Divisão acontecerão sempre aos sábados.

PEDRO DALCOL FILHO
Secretário de Esportes e Lazer

