Piraí do Sul, 22 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 02/2016

A Secretaria Municipal de Esportes e de acordo com as equipes inscritas e confirmadas
na 2.ª Divisão do Campeonato Municipal de Futsal – Troféu Ruy Ribeiro, em reunião realizada
em 21 de setembro de 2016, no Ginásio de Esportes Samuel Milléo, decidem nesta data o
seguinte:

FÓRMULA DE DISPUTA DA COMPETIÇÃO:
- Três grupos com cinco integrantes cada (A, B e C). Classificam-se para a próxima fase
automaticamente os dois melhores de cada grupo e dois terceiros por índice técnico. A segunda
fase será formada por dois grupos (D e E) considerando as melhores campanhas dos
classificados, a saber: Grupo D (1.º, 3.º, 6.º e 8.º); Grupo E (2.º, 4.º, 5.º e 7.º). Classificam-se os
dois melhores de cada grupo que farão a semifinal, 1.º D x 2.º E / 1.º E x 2.º D. Os vencedores
destes cruzamentos fazem a final e os perdedores disputam 3.º e 4.º lugares. Tanto a decisão de
terceiro quanto a disputa de campeão será disputado em jogo único, em caso de empate
prorrogação em dois tempos de 5’ x 5’ sem intervalo. Caso persista o empate, cobrança de cinco
pênaltis, se ainda sim permanecer o empate, cobranças alternadas até que se conheçam os
vencedores.

CARTÕES:

GRUPOS DA COMPETIÇÃO:
GRUPO A: Garopaba, Sport Club Ressaca, Sertanejo Dortmund, Brasil Kirin e Família
Oliveira.
GRUPO B: Piraí Mirim B, América, X-Bifão, MSS e Inacreditável F. C..
GRUPO C: Sharks, Mancha Negra, Meninos da Vila, Inter Clube e Independente.

SEEL – Esporte é Vida

- Serão zerados para a fase semifinal. Somente jogadores com um ou dois cartões amarelos.

SEEL – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

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. A votação deverá acontecer antes da fase final.
- 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:
- Terão acesso para a 1.ª divisão, as cinco melhores equipes da 2.ª divisão. Sendo as 4
semifinalistas e mais a 5.ª melhor equipe da segunda fase, (que será definida pelos seguintes
desempates: 1. Pontos; 2. Maior número de vitórias; 3. Saldo de gols; 4. Maior número de gols
marcados; 5. Menor número de derrotas e 6. sorteio).

CONSIDERAÇÕES GERAIS:
- 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 quinta-feira, que antecede os jogos da 2.ª divisão, no horário de funcionamento da Secretaria
(até às 17h).
- Os jogos da 2.ª Divisão acontecerão sextas, sábados e domingos.

PEDRO DALCOL FILHO
Secretário de Esportes e Lazer

