Regulamento do
1ª Copa ACESC de Futsal 60+
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Capítulo I – DA INSCRIÇÃO
Art. 1º. A 1º Copa ACESC de Futsal 60+ será realizado no dia 27 de outubro de 2022, quintafeira.

Art. 2º. As inscrições dos clubes na ACESC deverão ser realizadas até o dia 31 (trinta e um)
de setembro de 2022.

Art. 3º. Somente poderão participar associados dos clubes associados a ACESC.

Art. 4º. Para melhor organização da Copa ACESC de Futsal 60+, as inscrições só serão aceitas
no período acima, contendo a documentação abaixo descrita, completa:
a) 01 (um) arquivo eletrônico da Ficha de Inscrição (Anexo I); contendo informações do
clube e dos jogadores, tais como: nome do clube, nome dos atletas, data de
nascimento/idade, categoria, e-mail para comunicação do atleta, conforme anexo
supracitado.

Art. 5º. Os atletas e técnicos deverão estar devidamente uniformizados com a camiseta do
seu clube. No caso do patrocínio das mesmas pela ACESC, sugere-se que os mesmos usem as
camisetas do Torneio.

Art. 6º. É da competência e responsabilidade exclusiva de casa clube ter seus atletas
inscritos na competição sob plena aptidão física para a modalidade.

Art. 7º. A Comissão Técnica será formada por 01 (um) representante de cada clube inscrito.
Toda e qualquer infração disciplinar, vem como casos omissos a este regulamento, serão
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resolvidos pela Comissão Técnica, visando preservar a saúde e integridade dos atletas e a
inteireza do evento.
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Art. 8º. A inscrição dará automaticamente à ACESC os direitos autorais de imagem e som de

todos os inscritos, dando a mesma permissão para filmar, fotografar e divulgar o evento nos
canais de divulgação da ACESC, sem quaisquer custos referentes aos direitos autorais.

Capitulo II – DAS DATAS DO CONGRESSO TÉCNICO E DO INÍCIO E
TÉRMINO DA COPA
Art. 9º. A Copa ACESC de Futsal 60+ será realizada no dia 27 de outubro de 2022, quintafeira, no Alphaville Tênis Clube, a partir das 19h.

Art. 10. As chaves serão feitas no dia do Congresso Técnico, que será realizado no dia 20 de
outubro, via zoom, às 19h, através de link a ser encaminhado por e-mail aos inscritos.

Art. 11. O acesso dos jogadores será feito pela portaria situada na Rua Mamoré, 82 Alphaville. Haverá lista com os nomes de todos em ambas portarias. Solicitamos que todos
compareçam ao local, no mínimo, com 45 (quarenta e cinco) minutos de antecedência dos
jogos.

Capítulo III – REGRAS GERAIS
Art. 12. Serão obedecidas todas as regras da Federação Paulista de Futsal (FPFS).

Art. 13. Caso as inscrições tenham número composto de 3, a competição será no sistema
triangular. Caso tenha números distintos, será no sistema quadrangular, todos contra todos.

Art. 14. As disputas seguirão o seguinte cronograma:


02 (dois) tempos de 15 (quinze) minutos
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Art. 15. Em caso de empate, capa equipe terá direito a bater 3 (três) pênaltis, sempre de
forma intercalada. Se a disputa ficar empatada após as 6 (seis) cobranças, os times
continuam a bater pênaltis de forma intercalada, até que uma das equipes converta a
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cobrança e seu adversário não, tornando-se assim a vencedora da disputa.

Capítulo IV – PREMIAÇÃO
Art. 16. Os clubes campeão, vice-campeão e 3º lugar do Torneio receberão troféus (3
troféus).

Art. 17. Os 1º, 2º e 3º colocados de cada classe receberão medalhas (45 medalhas).

São Paulo, 07 de julho de 2022

Carlos Rossi e
Wasserstein

Fábio
Diretoria Esportiva ACESC
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Anexo I – Modelo de Ficha de Inscrição

Ficha de Inscrição da Copa ACESC de Futsal 60+
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DADOS DO CLUBE
Clube:
Categoria:

LISTA DOS JOGADORES
No. Jogador

Nome

RG

Data Nascimento

E-mail

LISTA DOS TÉCNICOS E AUXILIARES
No. Jogador

Nome

RG

Telefone
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E-mail

