
REGIONAL 2018 SÉRIE B 

Objetivo: Oportunizar para todas as comunidades que possam fazer um time para 

participar de uma competição no segundo semestre, sem precisar investir em 

atletas de fora, utilizando atletas da comunidade. Municípios maiores com 

interesse em participar desse modelo deverão fazer contato antes com a Aslivata 

para que possamos juntos colocar limites e fazer com que a competição fique 

atrativa e equilibrada para todos. Por exemplo, ranquear os melhores atletas para 

dividir entre os participantes. 

SERIE B – Taxas de inscrição, fichas e benefícios 

- R$ 500,00 – Para todos os clubes participantes. 

INCLUÍDO : Participação de até 3 pessoas no lançamento e encerramento e o kit de material necessário ( 

jalecos, bandeirinhas de escanteio) e uma bola oficial do Campeonato. 

Valor de fichas: quem jogou no primeiro semestre com carteirinhas da Aslivata poderá usar as mesmas sem 

custo permanecendo no mesmo clube. Se trocar de clube dentro do Município terá um custo de R$ 5,00. 

Fichas novas ou transferências de fora R$ 10,00. 

A ASLIVATA auxiliará todos os clubes com um valor por partida em casa na taxa de arbitragem da primeira 

fase, PODENDO se estender por mais fases. O valor será devolvido na entrega da premiação. 

 

Referente jogadores e modelo da competição 

APENAS SERÁ COM UMA CATEGORIA LIVRE, COM ALGUNS ATENDOS.  

Será limitado a inscrição de 25 jogadores;  

*Só poderão jogar atletas que tenham vínculo com o Município, jogadores da casa; 

*Cada time deverá inscrever pelo menos 6 atletas sub 23, nascidos em 1995, 1996 ...... onde em cada partida 

pelo menos 3 desses atletas devem estar em campo; 

*Municípios que tenham alguma particularidade a respeito de atletas de casa ou liberado como tal para jogar 

seu campeonato Municipal será avaliado pela Aslivata para liberação ou não; 

 

Quanto a fórmula da competição: 

*Após a confirmação dos clubes será realizado um congresso com os confirmados e a fórmula será fazer 

rodadas com 3 jogos em cada campo, 1 jogo pela manhã e 2 a tarde; 

*Conforme o número de participantes a primeira fase e as posteriores serão regionalizadas, até chegar um 

número de clubes e com datas para fazer os cruzamentos através de uma classificação geral. 

 

Lajeado, 4 de Maio de 2018. 

 


