COPA PARANÁ DE FUTSAL – TEMPORADA 2017
NORMAS E CALENDÁRIO DAS ETAPAS:

• NORMAS:
• Quem pode participar?
Entidades de Prática Desportiva (EPD) e Prefeituras Municipais
• Qual a documentação exigida?
Equipe:
a) Estatuto social;
b) Cartão do CNPJ;
c) Ata da última eleição;
d) Protocolar o requerimento de inscrição (disponível no site da FPFS)
Atleta:
Apresentar ao anotador, antes de cada jogo, a original ou cópia colorida e reconhecida em cartório
Identidade (RG).
• Qual será o Custo?

, da Carteira de

• R$ : R$ 200,00 (duzentos reais) de inscrição (por etapa), incluída a taxa de arbitragem
• R$ : R$ 40,00 (quarenta reais) de arbitragem/por jogo
• Qual a fórmula de disputa?
a) O evento será realizado em três (03) etapas, sendo cada etapa em uma cidade sede (na sexta feira a noite e sábado. Se
necessário será utilizado também o domingo);
b) As seis primeiras colocadas em cada etapa somam pontos no ranking: 1º lugar: 100 ptos; 2º lugar: 80 ptos; 3º lugar: 60
ptos; 4º lugar: 40 ptos; 5º lugar: 20 ptos; 6º lugar: 10 ptos;
c) Com exceção a categoria Prata Feminino, ao final da 3ª etapa, quem somar o maior número de pontos no ranking será

declarada campeã;
d) Na categoria Feminino Prata: as oito melhores ranqueadas nas três etapas, se classificam para a fase final, que será
realizada em uma cidade sede, com o total de pontos do ranking das três etapas servindo como critério de desempate.
e) Em cada etapa serão abertas as inscrições, sendo que a equipe poderá participar em somente uma ou duas etapas, mas
não concorrerá, neste caso, para a premiação geral.
• Como sediar a etapa?
a)Enviar para a FPFS, no prazo estipulado o requerimento para sediação.
• Quais os encargos que a equipe terá para sediar?
a) 02 (dois) Ginásios de Esportes em condições de uso (quadra, iluminação, segurança, vestiários com chuveiros quentes,
sala para árbitros e vestiários;
b) No local dos jogos: “01” enxugador de quadra durante toda a fase; Som para divulgação das equipes e do evento;
colocação de quatro banners dois da Federação e dois da logomarca da competição (em cada local de jogo)
c) Alojamento para as equipes (16 pessoas por equipe);
d) Alojamento ou hotel e alimentação para oficiais de arbitragem (caso sejam de outro município)
e) Troféus para a equipe campeã e vice
• Alimentação dos atletas?
Por conta de cada equipe participante
• Contatos:
Email: categoriasdebase@futsalparana.com.br
Fone: 41 32334571 (com Luzia)

COPA PARANÁ MASCULINO:

Categoria
Sub 06/Sub
08/Sub
10
(1ª etapa)
Sub 06/Sub
08/Sub
10
(2ª etapa)
Sub 06/Sub
08/Sub
10
(3ª etapa)

Inscrição/Pedido
sediamento
05 de maio

Tabela

Período

29 de maio

09 a 11/junho

03 de julho

11 de agosto

25 a 27/agosto

31 de agosto

06 de outubro

27 a 29/outubro

COPA PARANÁ FEMININO:
Categoria
Sub 13
Sub 15
PRATA

e

Inscrição/Pedido
sediamento
28 de abril

Relação
atletas
12/ maio

Tabela/1ª
etapa
17maio

1ª etapa

2ª etapa

3ª etapa

FINAL

26 a 28/maio

18 a 20/agosto

06 a 08/outubro

-----

29 de maio

02/junho

05/junho

16 a 18/junho

11 a 13/agosto

01 a 03/setembro

02 a 05/novembro

