
Decisões do Congresso Técnico realizado no dia 07 de 
outubro do corrente ano, às 18h30min no auditório do 

pavimento térreo do IFRS, Campus Porto Alegre: 
 

Quanto ao uniforme: 
Camisetas da mesma cor com numeração às costas; 
Calções da mesma cor ou predominância da mesma cor; 
Meias permanecem como citadas no regulamento; 
Tênis permanece como citado no regulamento; 
Caneleiras permanecem como citadas no regulamento; 
A indumentária do goleiro permanece como citado 
regulamento, acrescentando-se que não há necessidade de 
ser manga longa. 
 
Quanto ao W.O 
A equipe que receber W.O está automaticamente eliminada 
da competição. Caso a equipe receba W.O na segunda ou 
terceira rodada da primeira fase, anulam-se todos os 
resultados de sua primeira partida, onde ela foi participante. 
Os atletas que compuseram a equipe que levou W.O. estarão 
impedidos de participarem da próxima competição promovida 
pelo IFRS, campus Porto Alegre, na modalidade de Futsal, 
salvo se: 
Exemplo 01: A equipe tem 08 atletas inscritos. Na hora e dia 
do jogo, compareceram 02 atletas. Estes não sofrerão a 
pena. 
Exemplo 02: A equipe tem 08 atletas inscritos. Na hora e dia 
do jogo, compareceu 01 atleta. Este, não sofrerá a pena. 
 
Quanto ao início da competição: 
Decidiu-se, por motivos operacionais, que o início da 
competição sofreu um adiamento de uma semana, ou seja, 
seu início ocorrerá dia 22 de outubro de 2011. 
 
 



Quanto às Inscrições: 
Será permitido a atletas cujas equipes não lograram 
inscrição, a procura para se encaixarem em equipes que não 
tenham completado o número máximo de inscritos (10); 
Somente atletas comprovadamente inscritos em equipes que 
ficaram de fora poderão se inscrever em outras equipes 
efetivamente inscritas. Sendo assim, está vedada a inscrição 
de atletas que não continham seu nome em nenhuma ficha 
de inscrição; 
A concordância ou não de inscrição está diretamente ligada à 
equipe efetivamente inscrita. Ou seja, se a equipe que tiver 
07 inscritos não concordar em aceitar mais nenhuma 
inscrição ela estará em seu total direito. 
 
Estiveram presentes no congresso Técnico os representantes 
das seguintes equipes: 
 
UFC, Boleiros por Natureza ,DDOS, Trolls, CFC, Infobol, 
time.genome(), Dynamo e Pioeses. 
 
As modificações e/ou alterações apresentadas no presente 
documento foram decisões e aprovações resultantes do 
Congresso Técnico, com a presença dos responsáveis das 
equipes supra citadas. 
Em caso de dúvida, leia o Artigo 14, parágrafo primeiro do 
Regulamento. 
 
 

Porto Alegre, 10 de outubro de 2011. 
 
 


