FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTMESA
REGULAMENTO PARA O CIRCUITO PARAIBANO 2011
Regulamento campeonato Paraibano
regras Paraibana e Brasileira.
Art. 1º- O Circuito Paraibano 2012 de Futmesa é um evento
promovido pela FPFM que irá definir o Campeão Paraibano
da Regra Paraibana e Brasileira desta temporada. O
presente regulamento terá validade para todas as etapas a
serem realizadas.
Art. 2º- O Circuito 2012 contará com cinco etapas, para a regra
Paraibana e uma da regra Brasileira, que serão
previamente e amplamente divulgadas;
Art.

3º-

Só poderão participar desta competição os atletas
devidamente cadastrados; inscritos por seus grêmios e
registrado na federação 15 dias antes da competição.
Sendo vedada a inscrição independente (atleta sem clube
ou agremiação), excetuando-se, a convite da FPFM, os

botonistas da cidade sede que tenham participado de algum
evento promovido por entidades filiadas a federação.

Art. 4º- Todas as etapas estarão previstas para se iniciarem às
9:00hs, com tolerância de até 15 minutos nos jogos da
primeira rodada;
Art. 5º-

Os grêmios arcarão com os valores das inscrições dos seus
atletas mesmo estes não comparecendo a competição, e
terão o prazo até o Congresso técnico para pagar as
inscrições dos seus atletas. Fica vedada a alteração da
tabela.

Art. 6º- A ausência do atleta nos eventos acarretará as seguintes
penalidades:
a)- Após o início da competição, sem
tolerância para os atrasados: ND;
b)- Nos demais jogos se o atleta não
comparecer após ser anunciado 3 vezes no
sistema de som: WxO;
c)- Caso abandone a competição com
justificativa a mesa diretora: ND com seus
jogos anulados para não prejudicar os demais
competidores;
d)- Caso abandone a competição sem
justificativa a mesa diretora: WxO com seus
jogos anulados para não prejudicar os demais
competidores e suspensão definitiva do
Circuito 2011;
e) ND não inscrito

Art. 7º- Será terminantemente proibido no setor de jogos atletas com
sintomas de embriaguês, bem como o consumo de bebidas

alcoólicas ou drogas que alterem o comportamento,
preservando assim a ordem e o bom andamento da
competição, ficando o infrator sujeito à suspensão ou
expulsão do evento e/ou do Circuito;
Art. 8º- Serão previamente designados os árbitros que
mediarão os jogos, para facilitar a locomoção e o andamento
da competição.
§1º- Os árbitros devem usar coletes
apropriados, que serão distribuídos pela
FPFM, para melhor visualização dos mesmos;
§2º- O atleta que estiver escalado para
arbitrar
uma
partida
e
por
motivo
injustificável se recusar de fazê-lo perderá
um ponto na classificação na primeira fase e
será imediatamente eliminado nas fases
seguintes, excetuando-se “as punições” nos
casos que o seu grêmio o substitua-o por
outros.

Art. 9º- O atleta que se sentir prejudicado na competição, por
qualquer motivo, deverá apresentar o seu recurso de forma
verbal à comissão disciplinar que deverá dirimir a questão,
de maneira definitiva, até o início da próxima rodada;
Art. 10º- A Comissão Organizadora será instituída e nomeada no
Congresso Técnico pela presidência, ocasião dos sorteios
dos grupos. A mesma responderá pela organização do
evento;
Art. 11º- A Comissão Disciplinar constituída por cinco membros,
assim especificado:
I- Presidente da FPFM
II- Diretor Técnico
III- Diretor Arbitral
IV- Representante dos Grêmios
V- Representante dos botonistas.
§1º - As nomeações acontecerá in loco no início de cada
etapas.
Art. 12º- O valor de inscrição é de R$ 15,00 (Quinze Reais);
Art. 13º- A premiação será de troféus para o 1º, 2º e 3º lugar, das
etapas. Para o campeonato geral 1º e 2º.
Art. 14º- Os grupos sorteados e
disponibilizados no dia dos eventos;
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§1º- O sorteio dos grupos serão realizados no
Congresso técnico, na sede da FPFM sendo
previamente divulgado nos grêmios;
§2º- Em hipótese alguma o período de
inscrição será prorrogado.

Art. 15º- A pontuação para o Circuito 2012 será:
Posição

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Pontos

100

80

70

60

50

40

35

30

9
a
16
25

17 a
32
20

33
a
64
15

acima
De
64
10

Art. 16º- Serão obedecidos todos os preceitos da regra oficial
vigente.
Forma de Disputa
Art. 1º- Na primeira fase os atletas serão divididos em grupos,
classificando os melhores colocados de cada grupo. O
número de classificados dependerá da quantidade de
grupos ou número de participantes, conforme discrimina as
tabelas, que são anexos a esse regulamento.
Art.º 2º- Os critérios de desempate para participantes de mesmo
grupo obedecerão a seguinte ordem:
1º- Confronto Direto;
2º- Saldo de Gols;
3º- Maior nº de Gols Pró;
4º- Bitoques: 03 (Três) alternados.
Art.º 2º- Os critérios de desempate para participantes de grupos
diferentes obedecerão a seguinte ordem:
1º- Melhor IA;
2º- Saldo de Gols;
3º- Maior nº de Gols Pró;
4º- Bitoques: 03 (Três) alternados.
Art. 3º- Da segunda fase até a disputa da final o torneio terá o
formato de mata-mata, em um único jogo, o vencedor
continua na disputa. Não haverá bonificação.
Art.º 4º- Os critérios de desempate da fase eliminatória:
1º- Bitoques: 03 (Três) alternados.
Art.º 5º- Os casos omissos serão dirimidos pela comissão disciplinar.
Cumpra-se.
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