REGULAMENTO GERAL DO CAMPEONATO AMAZONENSE DE FUTSAL 2019
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 1° - O Campeonato Amazonense de Futsal (SUB15, SUB17, SUB20 e Adulto, tanto
Masculino quanto Feminino) será promovido e organizado pela Federação Amazonense de
Futebol de Salão – FAFS, tendo por objetivo principal o desenvolvimento do Futsal em
âmbito estadual e a busca da excelência entre as equipes participantes. O Campeonato
Amazonense de Futsal SUB13 Masculino e Feminino, SUB11 e SUB09 têm por objetivo
principal a educação através do desporto, a iniciação desportiva e o despertar do interesse
pelo Futsal em âmbito estadual, tendo como visão de futuro a formação de novos
praticantes de futsal para o engrandecimento da modalidade no Amazonas, estando de
acordo com os termos da Carta dos Direitos da Criança no Esporte, da Organização das
Nações Unidas, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente. As disputas são
realizadas de acordo com este Regulamento, adotando-se as Regras Oficiais da
Confederação Brasileira de Futebol de Salão – CBFS, emanadas pela Féderátion
Internationale de Football Association – FIFA, toda a legislação pertinente além das
disposições definidas para seus filiados.
Parágrafo Único – As competições estaduais oficiais do futsal amazonense exigem de todos
os intervenientes colaborarem de forma a prevenir comportamentos antidesportivos,
designadamente homofobia, violência, dopagem, corrupção, racismo, xenofobia ou
qualquer outra forma de discriminação.
Art. 2° - Todos os participantes da competição aceitam e aderem incondicionalmente a
todos os dispositivos deste Regulamento, seus anexos, normas da FAFS e alterações
editadas estatutariamente pela entidade, como prévia e imperiosa condição para
participação da mesma, sem qualquer condição, ressalva ou restrição, outorgando e
reconhecendo plenos poderes à FAFS para que resolva na esfera administrativa e em caráter
definitivo, todas as matérias, problemas e demandas que possam surgir.
§ 1º – As associações participantes reconhecem, concordam e se comprometem a
acatar a aplicação do vigente Código Brasileiro de Justiça Desportiva – CBJD, pela Comissão
Disciplinar, designada pelo Tribunal de Justiça Desportiva – TJD de Futsal do Amazonas, como
primeira instância e, por ele, como segunda, última e definitiva instância o Superior Tribunal de
Justiça Desportiva – STJD, desistindo de se valerem de órgãos da Justiça Comum, diretamente
ou através de terceiros.
§ 2º – Não poderão participar da competição, as associações que estejam
inadimplentes com a FAFS, ou que seus atletas e/ou comissão não estejam regularmente
inscritos. Caso sejam descobertas quaisquer irregularidades quanto à documentação de

atleta durante a competição, o mesmo será eliminado da competição bem como a equipe
perderá todos os pontos ganhos nos jogos em que o atleta conste na súmula e seus
adversários considerados vencedores para efeito de classificação, além das penalidades
advindas do TJDAM.
§ 3º – A solicitação de inscrição (carteiras) de atletas e/ou comissão técnica deverá
ser solicitada pelo menos 48h antes do jogo. Os clubes deverão fazer retirada da mesma na
sede da FAFS em dias e horários de funcionamento.
§ 4º - Em caso de solicitação de pedido de transferência de atleta, será obrigatório a
apresentação do Atestado Liberatório do seu clube de origem, caso o clube de origem
tenha participação na mesma competição do seu clube destino.
Se caso não obtiver o atestado de sua liberação, o atleta deverá cumprir o estágio de
60 dias para liberação automática, período este a partir do seu pedido de transferência
protocolado na sede FAFS.
§ 5º – O direito de imagem pertence à FAFS, assim todos os participantes das
competições organizadas pela FAFS, sejam associações, atletas, comissão técnica, dirigentes
ou quaisquer outros envolvidos, cedem sem qualquer ônus todos os direitos de utilização de
sua imagem, inclusive direito de arena, renunciando ao recebimento de qualquer renda que
vier a ser auferida com direitos a televisão ou qualquer outro tipo de transmissão e/ ou
divulgação, promoções, Internet e qualquer mídia em qualquer tempo.
§ 6º – Não poderão participar dos jogos as equipes que não pagarem a taxa de
arbitragem, antes do horário previsto para o jogo.
Art. 3º - Compõe as Taxas devidas pelas associações à FAFS em 2019, as que seguem:
FILIAÇÃO
INSCRIÇÃO DE CLUBE POR COMPETIÇÃO SUB 09 AO SUB 15 (COM DIREITO A 10
CARTEIRAS DE ATLETAS)
INSCRIÇÃO DE CLUBE POR COMPETIÇÃO SUB 17 AO ADULTO (COM DIREITO A
10 CARTEIRAS DE ATLETAS)
TRANSFERÊNCIA LOCAL
ARBITRAGEM
A PARTIR DO SUB17
ATÉ O SUB15
INSCRIÇÃO DE ATLETAS (CARTEIRAS EXTRAS) SUB 09 AO ADULTO
INSCRIÇÃO DE COMISSAÕ TÉCNICA (CARTEIRAS) SUB 09 AO ADULTO
AUSÊNCIA DE BOLA
AUSÊNCIA DE BRAÇADEIRA
ADIAMENTO DE JOGO (COM ANTECEDÊNCIA DE 48 HORAS)
RECURSO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTSAL DO AMAZONAS
PRIMEIRA DERROTA POR W.O.

R$ 300,00
R$ 400,00
R$ 500,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 80,00
R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 200,00
R$ 500,00
R$ 300,00

SEGUNDA DERROTA POR W.O.

R$ 1.000,00

Art. 4º - No Campeonato Amazonense de Futsal SUB17, SUB20, Adulto Masculino e
Feminino, os jogos terão duração de 40 minutos cronometrados, divididos em 02 períodos
de 20 minutos, com 05 minutos de intervalo. No Campeonato Amazonense de Futsal SUB15
Masculino e Feminino, os jogos terão duração de 30 minutos cronometrados, divididos em
02 períodos de 15 minutos, com 05 minutos de intervalo. No Campeonato Amazonense de
Futsal SUB13 Masculino e Feminino, SUB11 e SUB09, os jogos terão duração de 24 (vinte e
quatro) minutos cronometrados, divididos em 04 períodos de 06 (seis) minutos, com 05
(cinco) minutos de intervalo entre o 2º e o 3º período.
§ 1º – No Campeonato Amazonense de Futsal SUB13 Masculino, SUB11 e SUB09 fica
instituído o DISPOSITIVO DE PARTICIPAÇÃO, onde todos os atletas que atuam no 2º período
são diferentes daqueles que já atuaram no 1º período.
§ 2º – No Campeonato Amazonense de Futsal SUB13 Masculino e Feminino, SUB11 e
SUB09 fica instituído o DISPOSITIVO TÉCNICO/TÁTICO, onde no momento da reposição de
bola de arremesso de meta, os atletas adversários devem se posicionar na meia quadra e a
reposição de bola do goleiro deverá ser realizada na sua meia quadra de defesa. O
descumprimento deste, implicará em tiro livre indireto.
§ 3º – Nas categorias SUB17 Masculino e Feminino, SUB15 Masculino e Feminino,
SUB13 Masculino, SUB11 Masculino, SUB09 Masculino, a Federação Amazonense de Futebol
de Salão – FAFS, solicita que os Clubes mantenham vínculo com seus atletas, lhes
oferecendo bolsas de estudos escolar e/ou bolsas em suas escolinhas de futsal.
Capítulo II
Dos Participantes e Sistema da Disputa
Art. 5º - Os participantes do Campeonato Amazonense de Futsal são todas as associações
devidamente inscritas.
§ Único – O Campeonato Amazonense de Futsal Adulto Masculino divide-se em
SÉRIE OURO e SÉRIE PRATA, assim estão definidos pelo índice técnico e acesso das SÉRIE
PRATA 2018 e SÉRIE OURO 2018 os participantes da SÉRIE OURO 2019:
UNIDOS DO ALVORADA ESPORTE CLUBE
ESTRELA DO NORTE ESPORTE CLUBE
ABÍLIO NERY ESPORTE CLUBE
TUNA LUSO DE MANAUS
GRÊMIO ALVORADA
ATLÉTICO BAHIA CLUBE

AMAZONAS F.C.
CAEC
LDA
CACAU PIRERA F.C.
MENINOS DA VILA
MANCHESTER CITY

Art. 6º - O sistema de disputa:
1) Fase Classificatória – Havendo 03 ou 04 equipes participantes, estas jogarão entre
si em turno único no sistema de rodízio simples, classificando-se as duas primeiras
para a final. Havendo 05 até 08 equipes participantes, estas jogarão entre si em
turno único no sistema de rodízio simples, classificando-se as 04 primeiras para a
fase semi final. Havendo 09 até 12 equipes participantes estas jogarão entre si em
turno único no sistema de rodízio simples, classificando-se as 08 primeiras para a
fase quartas de final. Havendo mais de 12 equipes participantes estas dividem-se
em Chave A e Chave B e jogarão contra as equipes da mesma chave em turno
único no sistema de rodízio simples, classificando-se as quatro primeiras equipes
de cada chave para a fase quartas de final.
2) Fase Quartas de Final – as 08 equipes classificadas serão nomeadas 1º, 2º, 3º, 4º,
5º, 6º, 7º e 8º de acordo com a pontuação obtida na fase classificatória e jogarão
entre si, no sistema de eliminatória simples, definidos os confrontos: 1º X 8º, 2º X
7º, 3º X 6º e 4º X 5º classificando-se para a fase semi-final as vencedoras dos
confrontos.
3) Fase Semi-Final – as 04 equipes classificadas serão nomeadas 1º, 2º, 3º e 4º de
acordo com a pontuação obtida em toda a competição e jogarão entre si, no
sistema de eliminatória simples, definidos os confrontos: 1º X 4º e 2º X 3º.
4) Fase Final – as duas equipes classificadas, decidirão o título da competição em
jogo único.
Capítulo III
Da Contagem dos Pontos
Art. 7º - Aplicar-se-á o sistema de pontos ganhos, observados os critérios a seguir:
VITÓRIA
EMPATE
DERROTA

03 Pontos
01 Pontos
00 Pontos

§ Único – No Campeonato Amazonense de Futsal SUB13, SUB11 e SUB09 Masculino o
sistema de pontos ganhos entre as equipes, se dará como segue:
VITÓRIA COM DISPOSITIVO DE PARTICIPAÇÃO
VITÓRIA SEM DISPOSITIVO DE PARTICIPAÇÃO
EMPATE COM DISPOSITIVO DE PARTICIPAÇÃO
EMPATE SEM DISPOSITIVO DE PARTICIPAÇÃO
DERROTA COM DISPOSITIVO DE PARTICIPAÇÃO
DERROTA SEM DISPOSITIVO DE PARTICIPAÇÃO

03 Pontos
02 Pontos
02 Pontos
01 Ponto
01 Ponto
00 Pontos

Art. 8º - A associação que no horário previsto para o início da partida não estiver em plenas
condições de jogo, terá uma tolerância de 05 (cinco) minutos, findo os quais será
considerada perdedora por W. O. incorrendo à sanção pecuniária aplicável. A equipe
adversária, estando em plenas condições de jogo, terá computado 03 pontos, 01 vitória, 03
gols a favor e 00 gols contra, para efeitos de classificação.
§ Único – A associação que for considerada perdedora por W. O. pela segunda vez
em uma mesma competição incorrerá à sanção pecuniária aplicável, além da imediata
suspensão de qualquer atividade da FAFS pelo período de 01 (um) ano, sendo computados a
partir deste, 03 pontos, 01 vitória, 03 gols a favor e 00 gols contra à todos seus adversários,
para efeitos de classificação.

Capítulo IV
Dos Critérios de Desempate
Art. 9º - Havendo empate em número de pontos entre equipes ao final de cada fase, serão
observados os seguintes critérios para identificação da equipe classificada:
Na Fase Classificatória
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Vencedora em confronto direto (válido somente entre duas equipes);
Maior número de vitórias;
Maior número de gols marcados;
Menor número de gols sofridos;
Menor número de cartões vermelhos;
Menor número de cartões amarelos;
Sorteio na sede da FAFS.

Na Fase Quartas de Final
Caso haja empate após o tempo regulamentar, haverá 05 (minutos) minutos de
descanso e posteriormente, as equipes jogarão o Tempo Extra de 10 (minutos)
cronometrados e divididos em 02 (dois) períodos de 05 (cinco) minutos cada. Não
haverá intervalo entre eles, mas haverá a troca de lado das equipes na quadra de
jogo. Permanecendo o empate será considerada classificada a equipe que tiver
obtido a melhor campanha em toda a competição.

Na Fase Semi-Final
Caso haja empate após o tempo regulamentar, haverá 05 (minutos) minutos de
descanso e posteriormente, as equipes jogarão o Tempo Extra de 10 (minutos)
cronometrados e divididos em 02 (dois) períodos de 05 (cinco) minutos cada. Não
haverá intervalo entre eles, mas haverá a troca de lado das equipes na quadra de
jogo. Permanecendo o empate será considerada classificada a equipe que tiver
obtido a melhor campanha em toda a competição.

Na Fase Final
Caso haja empate após o tempo regulamentar, haverá 05 (minutos) minutos de
descanso e posteriormente, as equipes jogarão o Tempo Extra de 10 (minutos)
cronometrados e divididos em 02 (dois) períodos de 05 (cinco) minutos cada. Não
haverá intervalo entre eles, mas haverá a troca de lado das equipes na quadra de
jogo. Permanecendo o empate serão cobrados tiros livres diretos da marca da
penalidade máxima, sendo 03 (três) por equipe, alternadamente e com atletas
diferentes. Persistindo o empate as cobranças continuarão a ser dadas nas mesmas
condições até que uma equipe marque um gol a mais do que a outra a partir do
mesmo número de chutes.
Capítulo V
Do Adiamento e Suspensão de Partidas
Art. 10 - A FAFS poderá adiar qualquer jogo, dando ciência aos representantes das
associações envolvidas, inclusive por telefone e/ou e-mail.
§ 1º - As partidas adiadas pela FAFS sem antecedência mínima de 48 horas serão
realizadas com as taxas de arbitragem às expensas da FAFS.

§ 2º - A associação que desejar adiamento de partida deverá preencher formulário
próprio para tal e levar até a sede da FAFS, bem como efetuar o pagamento da taxa
aplicável.
O
formulário
está
disponível
no
site
da
entidade,
www.federacaoamazonensedefutsal.com.
Art. 11 - O árbitro principal da partida é a única autoridade, na quadra, para decidir, por
motivo relevante ou força maior, a suspensão ou adiamento de uma partida.
§ 1º - Uma partida poderá ser suspensa ou interrompida, quando ocorrer uma ou
mais das seguintes situações:
a)
b)
c)
d)

Falta de garantias para a equipe de arbitragem;
Conflito ou distúrbios na quadra ou Ginásio;
Mau estado da quadra, tornando-a impraticável ou perigosa;
Falta de energia elétrica;

§ 2º - Quando uma partida for suspensa por qualquer dos motivos enunciados no
parágrafo anterior, observar-se-á o seguinte:
a) Na hipótese da suspensão haver sido causada pela equipe que perdia o jogo,
prevalecerá o resultado constante no placar no momento da suspensão;
b) Na hipótese da suspensão da partida haver sido causada pela equipe que ganhava
o jogo, ou se o jogo estiver empatado, o resultado da partida será mantido para
efeito de artilharia e classificação, porém a equipe infratora será punida com a
perda dos 03 (três) pontos em disputa. Em caso de jogo eliminatório, a mesma
será considerada eliminada.
c) Na hipótese da suspensão da partida haver sido causada pelas 02 (duas) equipes,
o resultado da partida será mantido para efeito de artilharia, porém ambas serão
punidas com a perda dos 03 (três) pontos em disputa e em caso de jogo
eliminatório, serão consideradas eliminadas.
Art. 12 – As partidas suspensas antes de esgotado o tempo regulamentar, por qualquer dos
motivos enunciados neste regulamento, e se nenhuma das equipes houver dado causa à tal,
o restante do tempo será jogado em local e data determinados pela FAFS.
§ Único – Nos casos de interrupções ou suspensão da partida deverá o árbitro
principal, relatar todos os detalhes da ocorrência, indicando os responsáveis, se for o caso.

Capitulo VI
Dos Atletas e Comissão Técnica
Art. 13 - Terão condições de jogo os atletas regularmente inscritos e portadores do cartão
de identificação de atletas emitido pela FAFS. A condição de jogo inicial, dada pela entidade
não anula punições posteriores a atletas e associações, por irregularidades descobertas
durante a competição.
Art. 14 – A faixa etária do Campeonato Amazonense de Futsal 2019, será a seguinte:
SUB09
SUB11
SUB13 MASC
SUB15 MASC e FEM
SUB17 MASC e FEM
SUB20 MASC e FEM
ADULTO MASC e FEM

nascidos em 2011 e 2012 (7 e 8 anos)
nascidos em 2009 e 2010 (9 e 10 anos)
nascidos em 2007 e 2008 (11 e 12 anos)
nascidos em 2005 e 2006 (13 e 14 anos)
nascidos em 2003 e 2004 (15 e 16 anos)
nascidos em 2000 a 2002 (17 a 19 anos)
nascidos de 1974 até 2000 (19 a 45 anos)

§ Únicoº - Poderão participar de competições até 04 (dois) atletas de faixa etária
imediatamente inferior a sua.
Art. 15 - Nenhuma equipe poderá disputar o Campeonato Amazonense de Futsal 2019, sem
que haja pelo menos um membro de Comissão Técnica, inscrito e presente no local de jogo,
podendo ser realizada a inscrição destes a qualquer tempo na sede da FAFS.
§ 1º- É vedada a participação concomitante em competições por mais de uma
associação, quando identificado conflito de interesses.
§ 2º- Só poderá atuar como técnico, treinador, auxiliar técnico ou preparador físico
de equipe aquele que apresentar Cédula de Identidade Profissional emitida pelo Conselho
Regional de Educação Física e dentro da validade, antes do início de cada jogo. Os
profissionais de medicina e fisioterapia, da mesma forma, só poderão atuar como tais, se
apresentarem Cédula de Identidade Profissional emitida pelo Conselho Regional de
Medicina e Conselho Regional de Fisioterapia respectivamente, antes do início de cada jogo.
§ 3º- O membro da comissão técnica que atuará como atendente não poderá, em
hipótese alguma, se manifestar ou levantar do banco sem expressa autorização da
arbitragem.
Art. 16 – As equipes que pretendem participar do Campeonato Amazonense de Futsal 2019,
deverão inscrever pelo menos 10 atletas e 01 membro da comissão técnica até as datas que
seguem:

SUB13 Masculino
SUB15 Masculino
SUB20 Feminino
SUB20 Masculino
SUB15 Feminino
SUB17 Feminino
SUB17 Masculino
Adulto Masculino SÉRIE OURO
SUB09
SUB11
Adulto Feminino
Adulto Masculino SÉRIE PRATA

12 de março
12 de março
15 de abril
Em aberto
10 de setembro
10 de setembro
10 de setembro
20 de agosto
20 de agosto
20 de agosto
20 de setembro
20 de setembro

Art. 17 - O treinador ou capitão de cada equipe deverá apresentar ao delegado do jogo uma
lista (contendo nome e numeração), além dos documentos de identificação de seus atletas
(carteiras), pelo menos 20 (vinte) minutos antes de cada jogo.
§ 1º - As associações poderão inscrever novos atletas até o término da fase
classificatória.
§ 2º - O atleta poderá entrar na partida até o último minuto da mesma, desde que
conste na lista inicial entregue ao delegado do jogo.

Capitulo VII
Do Número de Atletas
Art. 18 – As associações deverão inscrever no mínimo 10 atletas, não havendo limite
máximo, no entanto só poderão constar na súmula 14 atletas por jogo.
§ 1º - Caso uma equipe fique reduzida a menos de 03 atletas esta será considerada
perdedora do jogo. Se a equipe em questão estiver perdendo o jogo mantem-se o
resultado, se estiver empatando ou ganhando, considera-se perdedora por 03X00 para
efeitos de classificação.
§ 2º - Caso as duas equipes fiquem reduzidas a menos de 03 atletas, ambas serão
consideradas perdedoras. Sendo computados 00 pontos, 01 derrota, 03 gols contra e 00
gols a favor, para efeitos de classificação.

Capítulo VIII
Do Equipamento
Art. 19 - Além do que consta nas disposições regulamentares da modalidade, especialmente
a Regra 04 do Futsal que dispõe sobre equipamentos, todas as associações deverão
apresentar 02 equipamentos totalmente diferentes no congresso técnico para participar das
competições.
§ 1º – Os membros da Comissão Técnica das equipes poderão usar bermudas,
contanto que estejam de acordo com as Regras do Futsal.
§ 2º – Os atletas reservas deverão usar coletes de cor diferente dos companheiros e
adversários conforme a regra oficial da modalidade.
§ 3º – Caso o goleiro de uma das equipes venha a ser expulso, ou contundir-se de
maneira que não possa continuar no jogo e não tenha goleiro reserva, a equipe deverá
utilizar a camisa de goleiro linha para seu atleta. Caso não o faça, será encerrada a partida, e
a equipe que deu causa a suspensão considerada perdedora do jogo.
§ 4º – Recomenda-se a adoção de numeração fixa para todos os atletas durante a
competição.

Capítulo IX
Das Penalidades
Art. 20 – Todas as situações de penalidades serão encaminhadas ao Tribunal de Justiça
Desportiva – TJD de Futsal do Amazonas de acordo com a aplicação do vigente Código Brasileiro
de Justiça Desportiva – CBJD.
§ 1º – Independente das punições que serão encaminhadas ao Tribunal de Justiça
Desportiva – TJD de Futsal do Amazonas, as suspensões por recebimento de cartões
obedecerão ao que segue, cabendo exclusivamente aos clubes o controle dos mesmos nas
partidas:
01 cartão vermelho
01 jogo de suspensão
02 cartões amarelos
01 jogo de suspensão
§ 2º - A contagem dos cartões, para efeito de suspensão, não será reiniciada em
nenhuma fase da competição.

§ 3º - Se um atleta que já tenha um cartão amarelo na competição receber em uma
mesma partida um cartão amarelo e um vermelho, deverá cumprir suspensão de 02 (duas)
partidas.
§ 4º - A associação que incluir na súmula de jogo atleta que deveria estar cumprindo
qualquer suspensão, será considerada perdedora, sendo computados 00 pontos, 01 derrota,
03 gols contra e 00 gols a favor, para efeitos de classificação.

Capítulo X
Da Arbitragem
Art. 21 - A arbitragem de todos os jogos da competição, estará a cargo dos árbitros do
Departamento de Oficiais da FAFS com escala definida pela sua direção e homologada pela
presidente da FAFS.
Art. 22 - Os árbitros e seus auxiliares serão designados pela direção do Departamento de
Oficiais da FAFS, não sendo aceito vetos por parte das equipes participantes.

Capítulo XI
Da Premiação
Art. 23 – No Campeonato Amazonense de Futsal 2019 estarão em disputa:
CAMPEÃO

SUB09, SUB11

SUB13, SUB15,
SUB17, SUB20
(Masc e Fem) e
ADULTO Fem.

ADULTO Masc.
SÉRIE PRATA

ADULTO Masc.
SÉRIE OURO

Troféu Nelson
Mathias;
18
medalhas
personalizadas
e acesso à TAÇA
BRASIL 2020
(se houver)
Troféu Nelson
Mathias;
18
medalhas
personalizadas
e acesso à TAÇA
BRASIL 2020
(se houver)
Troféu Nelson
Mathias;
18
medalhas
personalizadas
e acesso à TAÇA
BRASIL 2020
(se houver)
Troféu Nelson
Mathias;
18
medalhas
personalizadas
e acesso à TAÇA
BRASIL 2020
(se houver)

VICE CAMPEÃO

ARTILHEIRO

MELHOR GOLEIRO

Troféu
Vice Troféu
Campeão 2019 Artilheiro 2019
e 18 medalhas
personalizadas

Troféu Melhor
Goleiro 2019

Troféu
Vice Troféu
Campeão 2019 Artilheiro 2019
e 18 medalhas
personalizadas

Troféu Melhor
Goleiro 2019

Troféu
Vice Troféu
Campeão 2019 Artilheiro 2019
e 18 medalhas
personalizadas

Troféu Melhor
Goleiro 2019

Troféu
Vice Troféu
Campeão 2019 Artilheiro 2019
e 18 medalhas
personalizadas

Troféu Melhor
Goleiro 2019

§ Único – Excepcionalmente nesta edição da SÉRIE OURO não teremos
rebaixamento, porém terão acesso 4 clubes devidamentes registrados para a SÉRIE OURO
de 2020.

Capítulo XII
Das Disposições Finais
Art. 24 – A FAFS não se responsabilizará por acidentes ocorridos com os atletas, membros
de comissão técnica ou por estes ocasionados a terceiros, antes, durante e depois das
partidas do Campeonato Amazonense de Futsal 2019.
Art. 25 – A FAFS é solidária as disposições do Conselho Federal de Educação Física, sendo
assim, reforça a obrigatoriedade de observância da NOTA TÉCNICA CONFEF N° 002/2012
pelos profissionais de Educação Física responsáveis pelas equipes que participam do
Campeonato Amazonense de Futsal 2019.
Art. 26 – A FAFS não tem responsabilidade sobre as despesas médicas que os participantes
venham a ter durante ou após a competição. As associações assumem total
responsabilidade pelos dados fornecidos, aceita e acata totalmente o regulamento,
assumem as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, taxas, seguros e quaisquer
outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e depois do
Campeonato Amazonense de Futsal 2019.
Art. 27 – A FAFS encaminha ofício ao poder público solicitando apoio no que diz respeito a
atendimento emergencial (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU) e de
segurança (Polícia Militar do Amazonas – PM) o que não exime, no entanto, a
responsabilidade da associação com os seus atletas e membros de comissão técnica.
Art. 28 – Os atletas participantes da competição poderão ser aleatoriamente escolhidos
para realizar exames que identifiquem presença de álcool, entorpecentes, alucinógenos ou
estimulantes ilícitos, entre outras ações antidoping.
Art. 29 – Todas as equipes participantes são solidariamente à FAFS responsáveis pela ordem
e segurança durante toda a competição.
Art. 30 – Os casos omissos ou interpretações do presente regulamento serão resolvidos pela
presidência da FAFS.

Manaus, 23 de janeiro de 2019.

Andreza Azevedo
Presidente FAFS

