FUTFESTIVAL - REGULAMENTO
SOBRE O TORNEIO
A 2ª edição do Futfestival acontecerá no dia 29 de abril, domingo, a partir das 12h, no Playball Pompéia. A competição é aberta a
todas as equipes interessadas. O torneio é adulto (a partir de 18 anos) e dividido em duas categorias: Feminina e Masculina.
Os jogos acontecerão todos no mesmo dia, de acordo com a forma de disputa estabelecida abaixo.
FORMATO DE DISPUTA*
As equipes serão divididas em grupos com até cinco equipes em cada. Todas se enfrentarão dentro do seu mesmo grupo, completando
o mínimo de quatro jogos garantidos.
Os dois melhores de cada grupo avançarão para a fase de mata-mata da Série Ouro, enquando os 3° e 4° colocadosdisputarão a
Série Prata. Os vencedores das fases eliminatórias se enfrentarão até chegarem à final.
Nas fases de mata-mata, exceto na final, a equipe de melhor campanha terá a vantagem do empate. A melhor campanha será definida
de acordo com o número de pontos conquistados por cada equipe ao longo do torneio, portanto, a equipe que terá a vantagem é
a que tiver somado o maior número de pontos até o momento daquela partida, independentemente da posicção em que tenha
terminado a Fase de Grupos. Em caso de empate em alguma das finais, o campeão será definido em uma disputa de penalidades
máximas (três alternadas para cada equipe ou até que se tenha um vencedor).
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Em caso de empate no número de pontos de duas ou mais equipes na Fase de Grupos, a calssificação definida de acordo com os
seguintes critérios (nesta ordem): número de vitórias, confronto direto, maior saldo de gols, maior número de gols marcados, menor número
de gols sofridos, maior número de alimentos arrecadados e, se persistir o empate, sorteio.
REGRAS DA COMPETIÇÃO
O torneio seguirá as regras estabelecidas pelo regulamento da Confederação Brasileira de Futebol 7 (CBF7). A única excessão será
quanto ao tempo de jogo: todas as partidas serão disputadas em um tempo único de 25 minutos, com direito a um tempo técnico de
um minuto para cada equipe.
PREMIAÇÃO
1. Os campeões e vice-campeões das séries Ouro e Prata receberão troféus e medalhas.
Os Artilheiros, Melhores Goleiros e MVPs de cada categoria (Feminina e Masculina) também receberão uma premiação.
O time que arrecadar mais alimentos não-perecíveis também ganhará um prêmio especial do Futfestival.
Sorteio de brindes para todos os atletas participantes.
PARA PARTICIPAR
Todas as equipes que tiverem interesse em participar devem pagar a taxa de R$ 500,00 (quinhentos reais) e preencher a ficha de
inscrição disponível em nosso site com os dados de todos os jogadores.
Todos os jogadores devem levar 1 (um) quilo de alimento não-perecível, que será doado ao Instituto Curumim, desta forma, receberão
uma pulseirinha que os deixará aptos a participar dos jogos e concorrer aos sorteios de brindes.
Os acompanhantes (amigos e familiares) também podem participar com a doação de alimentos.
Para receber a pulseirinha de identificação, todos devem apresentar um documento de identidade válido e fazer a sua inscrição na
recepção do evento a partir das 11h no dia 29 de abril.
ATRATIVOS
Além das premiacões, o evento também disponibilizará cobertura fotográfica completa e filmagem de lances dos jogos.
Todos os participantes (jogadores e acompanhantes que levarem ao menos 1kg de alimento não-perecível) terão direito
a lanches à vontade no dia do evento.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
E-mail: organizacao@futfestival.com | WhatsApp: (11) 985919737 (Guilherme)

*Sujeito a alterações.

