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1 Organizador  
 
1.1 D

A International Fistball Association (IFA) detem os direitos da organização de: 

- Campeonato Sul Americano de Clubes - Masculino e Feminino – ADULTO 

- Campeonato Sul Americano de Clubes - Masculino e Feminino – U21 

- Campeonato Sul Americano de Clubes - Masculino e Feminino  – U18 

Todos os Campeonatos serão efetuados pela IFA e baseado neste regulamento. 

 

1.2 O Regulamento IFA (IFA-Spielordnung, IFSO) será sempre utilizado para casos que não 
estejam listados neste Regulamento. 

 
 

2 Diversos 
 
2.1 Este Campeonato é regrado por: 

- Lista de obrigações para a sede do Campeonato 

- Regulamento IFA (IFSO) 

- Regras da  IFA 

 

2.2 Os aqui nominados como jogadores;treinador;chefe de delegação, juizes,juizes de linha 
etc. servem para ambos os sexos. 

 
 

3 Organização 
 
3.1 A organização geral é de responsabilidade do  IFA-Präsidiums. 

 

3.2 A Comissão Tecnica da IFA (TK-IFA) é a responsavel pela organização tecnica. 

Ela poderá decidir sobre todos os temas, mudanças, aditivos etc, até a proxima reunião  
IFA-Präsidium. 

 

3.3 O calendario trianual de campeonatos da IFA  fixa a Federação-sede  e cabe  a essa 
informar até 12 meses antes do evento a cidade  e clube onde serão realizados os jogos 
do proximo ano.  

 Somente poderá sediar o Campeonato um clube classificado tecnicamente (veja 4.1). 
Caso uma Federação não tiver condições de sediar, será designado pela IFA , 
observando o turno, qual será a Federação sede. 
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4 Direito de participação 
 
4.1 Para o direito a participação deve se observar que a Federação esteja em dia com a taxa 

anual com a IFA, estando, além dos clubes abaixo classificados conforme critério técnico 
do campeonato nacional respectivo do ano anterior, igualmente está assegurada a 
participação do Campeão Sul Americano do ano anterior: 

 - Masculino 

  -  Argentina:  4 primeiros colocados 

  -  Brasil: 5 primeiros colocados  

  - Chile: 2 primeiros colocados 

 - Feminino 

  - Argentina :              3 primeiros colocados 

  - Brasil :                    3 primeiros colocados 

  - Chile:                     2 primeiros colocados 

 
4.2 Cada equipe poderá inscrever um maximo de 10 jogadores para o campeonato e utilizar,  

em cada partida, 5 jogadores e fazer até 3 substituições. 

 

4.3 Estão legalmente habilitados a participar os  jogadores que: 

 a)  Estejam registrados em seu clube e Federação Nacional a no mínimo 60 dias ou 
 mais  da data do inicio do  Campeonato, não importando a nacionalidade do mesmo,  
 assim como não ter jogador nenhuma partida por outro clube neste mesmo período  
 (60 dias). 

 b)  Que não tenham participado do Campeonato Europeu de Clubes (Europacup) do  
 mesmo ano. 

      As Federações Nacionais são responsáveis por estas informações, tendo que confirmar 
a legalidade da lista de inscrição dos jogadores de seus clubes afiliados.   

 

4.4 Para o Campeonato ser realizado, temos que ter no mínimo 4 equipes participantes em 
cada sexo. 

 
 

5 Data / Tabela de jogos 
 
5.1 O Campeonato Adultos é efetuado todos os anos.  O Campeonatos U18 e U21 serão 

bianual. 

 
5.1.1 A Data será fixada no calendario IFA, em comum acordo com a sede. 

 O Campeonato será efetuado num final de semana. 

 

5.2 A Tabela de jogos será feita após a confirmação do numero de participantes, pela TK-
IFA. 
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6 Jogos 
 
6.1 Será disputado em sets ganhadores. 

 

6.2 A valorização de pontos será conforme a Regulamento IFA (IFSO), Ziff. 4.3. 

 

6.3 Campeão Sul Americano será  aquela equipe que seja a vencedora da partida final. 

 
 

7 Juiz / Juizes de linha 
 
7.1 Os jogos serão arbitrados por juizes habilitados a partida internacionais. Cada Federação 

deverá indicar até 2 juizes, dependentes de homologação pelo Encarregado para 
America Latina (Gastão Englert). 

 

7.2 Juizes de linha deverão ser fornecidos pelo clube sede e deverão ser maiores de 16 
anos. 

 
 

8 Delegação 
 
 Será composta por até 10 jogadores e 2 dirigentes, totalizando 12 pessoas. 

 
 

9 IFA-Delegado 
 
 Será indicado pelo IFA-Präsidium, geralmente sendo o Vice Presidente para a America 

Latina. 

 
 

10 Obrigações  da sede do evento 
 
10.1 A Federação/Clube  que sediará o Campeonato deverá se responsabilizar pelas 

despesas e cobrança, conforme informativo de obrigações (anexo). 

 

10.2 Os clubes participantes deverão arcar com as suas despesas de viagem e pagamento 
das seguintes taxas: 

- Alojamento:  US$ 40,00, por atleta/dirigente 

 - Arbitragem:  US$  50,00 por clube/ADULTO 

                                     US $ 30,00 por clube/U18 e U21 

 

10.3 Todos os Clubes deverão no ato da inscrição depositar US$ 200,00 em conta a ser 
designada para ter sua participação assegurada, até a data limite de inscrição. Caso a 
sua participação não ocorrer, o valor não será devolvido. 
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11 Premiação / Protocolo 
 
11.1 O Campeão receberá uma Taça rotativa  da IFA. 

Deverá gravar seus dados na base da taça e no rpoximo campeonato trazer para seguir 
a rotatividade. 

A Taça será de posse definitiva caso um clube ganhar 3 vezes consecutivas ou 5 vezes 
intercaladas. 

 Os 3 primeiros colocados receberão 12 medalhas, Ouro, Prata e Bronze, padrão IFA, 
sendo a despesa cobrada do clube organizador. 

 

11.2 A premiação será coordenada pelo Delegado da IFA. 

 

11.3 O protocolo de abertura e encerramento será fixado em comum acordo pelo Delegado da 
IFA e o clube sede. 

 
 

12 Protestos 
 
12.1 Todos protestos deverão seguir a IFSO, par. 5. 

 

12.2 Não é permitido protesto contra a indicação de juizes. 

 
 

13 Tribunal do evento 
 
 Será organizado pelo Delegado da IFA uma comissão de julgamento de 5 pessoas, 1 de 

cada Federação Nacional, um da Comissão de Arbitragem  e mais o Delegado da IFA . 

 
 

14 Seguro de Vida e  Assistencia  Medica 
 
 Todos atletas devem ter seu próprio seguro de vida e acidentes assim como assistencia 

medica.O Clube sede deverá manter um serviço de primeiros socorros durante a duração 
do evento. 

A  IFA, a Federação e o Clube sede não tem nenhum tipo de responsabilidade civil sobre 
esse tema. 

 

15 Segurança 
 
 A Federação e o Clube sede são responsaveis pela segurança fisica  dos participantes do 

Campeonato dentro do recinto/clube , devendo assegurar e  coibir  qualquer ato desta 
ordem, sendo que o mesmo é de inteira responsabilidade dos mesmos (Federação e 
Clube). 
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16 Validade 
 Este regulamento segundo resolução da  reunião do IFA-Presidium de 17 de fevereiro de 

2012  entra em vigor a partir de 01 de Março de 2012. 

 


