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FINALIDADE 

A Copa CASIN de Futsal tem por objetivo promover a integração dos 
estudantes de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e incentivar a prática do desporto. 

PARTICIPAÇÃO 

Poderão  participar  do  campeonato  os  estudantes  regularmente 
matriculados no curso de Sistemas de Informação da UFSC. Os estudantes 
que se inscreverem terão total responsabilidade por suas condições médicas 
antes, durante e depois do campeonato.

O  número  máximo  de  equipes  inscritas  será  de  4  (quatro)  times 
femininos e de 8 (oito) times masculinos. Cada equipe terá no máximo 12 
jogadores, sendo 5 titulares e 7 reservas. 

O preço da inscrição será de 40 (quarenta) reais por time, e deverá 
ser  pago até  o  dia  19  de  Outubro,  sexta-feira,  até  às  22:30 horas,  nas 
dependências do CASIN. 

A  equipe  deverá  apresentar  a  ficha  de  inscrição  de  time 
completamente preenchido na hora da inscrição. A ficha de inscrição pode 
ser  acessada  pelo  link:  http://casin.paginas.ufsc.br/files/2012/10/Ficha-
inscrição-Time.pdf .

Qualquer  mudança  de  atletas  em  um  time  já  inscrito  deverá  ser 
efetuada até a data máxima de inscrição já estipulada. Cada time deverá 
possuir um nome, para facilitar a organização do evento.

PROCEDIMENTOS 

Antes do horário marcado do jogo, o capitão de cada time inscrito 
deverá apresentar a carteirinha da Universidade (carteirinha do RU) ou RG, 
com o nome e matrícula de cada atleta  do seu respectivo time.  Sem a 
apresentação de um dos citados documentos, fica impedida a participação 
do atleta sem documento.

Os  alunos  deverão  apresentar-se  devidamente  uniformizados  ou 
trajando  roupas  esportivas  adequadas  para  as  competições.  Não  serão 
aceitos  jogadores trajando calças  ou  bermudas jeans,  calça  de  moletom 
(com exceção ao goleiro), sapatos, sandálias e uso de boné. 



REGRAS: 

• Serão adotadas as regras básicas oficiais da Confederação Brasileira de 
Futsal*,  adequando-se  a  estrutura  disponibilizada  para  a  realização  do 
campeonato;

•  As  partidas  serão  disputadas  em 2  tempos  de  10  minutos  de  tempo 
corrido.**

• Não será permitido uso de brincos de qualquer tamanho, anéis, pulseiras, 
piercings, relógios, correntes, gargantilhas, bem como qualquer objeto que 
coloquem em risco a integridade física dos atletas;  

•  Para  as  partidas  que  terminarem  empatadas  na  fase  de  mata-mata, 
haverá cobrança de 3 pênaltis para cada equipe, e em caso de empate, as 
equipes cobrarão pênaltis alternados até obter uma equipe vencedora; 

• Critério de Classificação: Na 1ª etapa, a disputa será através de chaves 
classificatórias,  onde  as  equipes  cruzam  os  jogos  (as  tabelas  serão 
divulgadas  posteriormente).  A  2º  etapa  será  realizada  pelo  sistema  de 
mata-mata,  onde  o  primeiro  colocado  do  Grupo  X  enfrenta  o  segundo 
colocado  do  Grupo  Y,  e  vice-versa.  Os  perdedores  destes  confrontos  se 
enfrentarão para a disputa de terceiro lugar, e os vencedores se enfrentarão 
na grande final. ** 

DISPUTAS 

O evento acontecerá no dia 21 de Outubro de 2012, no Centro de 
Desportos da UFSC, Ginásio 1. As disputas começarão às 9 horas da manhã, 
tendo o término do campeonato às 18 horas, no máximo.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

1. Saldo de gols; 

2. Maior número de gols feitos; 

3. Menor número de gols sofridos; 

4. Menor número de cartões (amarelos e vermelhos) que a equipe recebeu 
durante o campeonato até aquele momento.

* As regras básicas oficiais podem ser acessadas em: 
http://casin.paginas.ufsc.br/files/2012/10/Livro_de_Regras_2012_CBFS.pdf

** Estes critérios não se aplicam necessariamente ao time feminino, pois 
dependerá do número de equipes inscritas.


