REGULAMENTO TÉCNICO TAÇA LISOFUS 60 ANOS
Reunidos no congresso técnico realizado no dia 19/02/2018 às 19:00 hs
na sede da Lisofus os representantes das equipes AZD/ CAAS, Atletico Ipanema,
ASS-PM/ Marinho FS, CAAS Futmax, C.A. Planalto, Ipanema Clube, Sérgio Futsal,
SESI e o presidente da entidade ficou definido e acordado entre os presentes o
sistema de disputa e a formação dos grupos nas categorias SUB- 08, SUB- 09,
SUB- 10,
SUB- 12, SUB- 14 e SUB- 16, assim como todos confirmaram o
conhecimento e concordaram com o teor do regulamento geral 2018.
“Nas categorias menores do sub 08 ao 16, poderão ser inscritos em cada equipe
05(cinco) federados sendo da cidade de origem da equipe, (exemplo) equipe
de Sorocaba pode federado de Sorocaba e Votorantim, os demais atletas não
federados podem ate a distância de 50 km de Sorocaba. Nas categorias sub 08 ao
sub 14 será 03 (três) tempos (7:30 X 7:30 X 15 minutos), podendo estar na quadra
de jogo 03(três) federados no 1º e 3º períodos, no segundo período não poderá
ter atletas federados. Na categoria Sub 16 tempo de 15 X 15 Minutos poderá ficar
na quadra de jogo somente 03(três) federados cada vez os outros 02 (dois) fica no
banco de reservas.

REGULAMENTOS TÉCNICOS e FORMAS DE DISPUTA
Categorias SUB- 08, SUB- 09 e SUB- 10
Compostas em grupo único jogam todos contra todos na respectiva categoria
classificando-se para a semi-finais as 04 (quatro) primeiras colocadas.
SUB- 08
SESI - Sorocaba
Clube Campo Sorocaba
ASS-PM/Marinho FS
Seleção Votorantim
CAAS Futmax
AZD CAAS

SUB- 09
SESI - Sorocaba
Clube Campo Sorocaba
ASS-PM/Marinho FS
Seleção Votorantim
CAAS Futmax
Ipanema Clube
Sesla Ibiúna
RM FS

SUB- 10
SESI - Sorocaba
Ipanema Clube
ASS-PM/Marinho FS
Seleção Votorantim
CAAS Futmax
Santos FC-Meninos da Vila
RM FS

SEMI-FINAIS
Em jogo único sendo a melhor colocada na fase de classificação joga com a
vantagem do empate no tempo normal.

Jogo 1 - 1º colocado x 4º colocado
Jogo 2 - 2º colocado x 3º colocado
DECISÃO DE 3º e 4º LUGAR
Em jogo único no caso de empate no tempo normal haverá decisão nas
penalidades conforme a regra.
Jogo 3 - Perdedor do jogo 1 x Perdedor do jogo 2
FINAL
Em jogo único no caso de empate no tempo normal haverá decisão nas
penalidades conforme a regra.
Jogo 4 - Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 2
Categoria SUB- 12
Composta em 02 (dois) grupos jogam todos do grupo “A” contra todos do grupo “B”
classificando-se para a segunda fase os 08 (oito) melhores classificados por índice
técnico (independente dos grupos).
GRUPO “A”
Sedesp Votorantim
Ipanema Clube
AZD CAAS
Seleção Votorantim
Clube Campo Sorocaba
Santos FC

GRUPO “B”
ACM – Sorocaba
SESI - Sorocaba
ASS-PM/Marinho FS
Sorocaba - SESI
CAAS Futmax

2ª FASE
Em jogo único sendo a melhor colocada na fase de classificação joga com a
vantagem do empate no tempo normal.
Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3 Jogo 4 -

1º colocado (índice técnico)
2º colocado (índice técnico)
3º colocado (índice técnico)
4º colocado (índice técnico)

x
x
x
x

SEMI-FINAIS

8º colocado (índice técnico)
7º colocado (índice técnico)
6º colocado (índice técnico)
5º colocado (índice técnico)

Em jogo único no caso de empate no tempo normal haverá decisão nas
penalidades conforme a regra.
Jogo 5 - Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 4
Jogo 6 - Vencedor do jogo 2 x Vencedor do jogo 3
DECISÃO DE 3º e 4º LUGAR
Em jogo único no caso de empate no tempo normal haverá decisão nas
penalidades conforme a regra.
Jogo 3 - Perdedor do jogo 5 x Perdedor do jogo 6
FINAL
Em jogo único no caso de empate no tempo normal haverá decisão nas
penalidades conforme a regra.
Jogo 4 - Vencedor do jogo 5 x Vencedor do jogo 6
Categoria SUB- 14
Composta em 02 (dois) grupos jogam todos do grupo “A” contra todos do grupo “B”
classificando-se para a segunda fase os 08 (oito) melhores classificados por índice
técnico (independente dos grupos).
GRUPO “A”
SESI - Sorocaba
Sesla Ibiúna
ASS-PM/Marinho FS
AZD CAAS
CAAS Futmax

GRUPO “B”
Sorocaba - SESI
PM Piedade
Ipanema Clube
Seleção Votorantim
ACM - Sorocaba

2ª FASE
Em jogo único sendo a melhor colocada na fase de classificação joga com a
vantagem do empate no tempo normal.
Jogo 1 - 1º colocado (índice técnico) x 8º colocado (índice técnico)
Jogo 2 - 2º colocado (índice técnico) x 7º colocado (índice técnico)
Jogo 3 - 3º colocado (índice técnico) x 6º colocado (índice técnico)

Jogo 4 - 4º colocado (índice técnico) x 5º colocado (índice técnico)
SEMI-FINAIS
Em jogo único no caso de empate no tempo normal haverá decisão nas
penalidades conforme a regra.
Jogo 5 - Vencedor do jogo 1 x Vencedor do jogo 4
Jogo 6 - Vencedor do jogo 2 x Vencedor do jogo 3
DECISÃO DE 3º e 4º LUGAR
Em jogo único no caso de empate no tempo normal haverá decisão nas
penalidades conforme a regra.
Jogo 3 - Perdedor do jogo 5 x Perdedor do jogo 6
FINAL
Em jogo único no caso de empate no tempo normal haverá decisão nas
penalidades conforme a regra.
Jogo 4 - Vencedor do jogo 5 x Vencedor do jogo 6
Categoria SUB- 16
Equipes compostas em 03 (três) grupos jogam todos de um grupo contra todos dos
outros dois grupos, não havendo confronto dentro do grupo na fase de
classificação, classificando-se para a segunda fase os 02 (dois) melhores
classificados em cada grupo, haverá a terceira fase como repescagem para definirse o quarto semi-finalista, para a definição dos confrontos das semi-finais será
realizado um sorteio na sede da Lisofus com os 04 (quatro) classificados.
GRUPO “A”
Atlético Ipanema
Sesla Ibiúna
ASS-PM/Marinho FS

GRUPO “B”
Sergio F S
Ipanema Clube

GRUPO “C”
SESI - Sorocaba
C A Planalto
FS Rizzo - Objetivo

2ª FASE
Em jogo único sendo a melhor colocada na fase de classificação joga com a
vantagem do empate no tempo normal.
Jogo 1 - 1º colocado gr “A” x 2º colocado gr “A”
Jogo 2 - 1º colocado gr “B” x 2º colocado gr “B”
Jogo 3 - 1º colocado gr “C” x 2º colocado gr “C”

3ª FASE (Repescagem)
Nesta 3ª fase a classifica-se o apenas o primeiro do grupo na somatória dos pontos
apenas da fase, no caso de empate na classificação segue os critérios de
desempate conforme regulamento geral.
GRUPO “D”

Perdedor do jogo 1
Perdedor do jogo 2
Perdedor do jogo 3
Jogo 4 - Perdedor do jogo 1 x Perdedor do jogo 3
Jogo 5 - Perdedor do jogo 2 x Perdedor do jogo 3
Jogo 6 - Perdedor do jogo 1 x Perdedor do jogo 2
SEMI-FINAIS
Os confrontos das semi-finais serão definidos com o sorteio na sede da
Lisofus com os 04 (quatro) classificados, sendo as 03 (três) equipes
classificadas na segunda fase e o classificado na repescagem.
Em jogo único no caso de empate no tempo normal haverá decisão nas
penalidades conforme a regra.
Jogo 7 - _______________ x ________________
Jogo 8 - _______________ x ________________
DECISÃO DE 3º e 4º LUGAR
Em jogo único no caso de empate no tempo normal haverá decisão nas
penalidades conforme a regra.
Jogo10 - Perdedor do jogo 7 x Perdedor do jogo 8
FINAL
Em jogo único no caso de empate no tempo normal haverá decisão nas
penalidades conforme a regra.
Jogo11 - Vencedor do jogo 7 x Vencedor do jogo 8
Sorocaba, 26 de Fevereiro de 2018
João C.F. Gomes
Presidente Lisofus

