
REGIONAL 2022 

Em reunião realizada na Aslivata entre a diretoria da mesma e representantes de Ligas Municipais foram 

discutidas e definidas algumas diretrizes para o Campeonato Regional da Aslivata 2022. Destacamos os 

principais pontos: 

- A Aslivata vai propor até 3 opções de competição para o segundo semestre: Série A, Veteranos e conforme 

a procura e número de clubes também será realizado a série B; 

- Nenhum clube pagará pelas fichas dos jogadores, o valor já estará incluso na inscrição; 

- Todos clubes receberão 1 bola oficial da competição; 

- Um dos, ou talvez o principal item, diz respeito a jogadores considerados de casa: já faz tempo que a 

Aslivata vem tratando com as Ligas pra uniformizar essa questão, e que para ser jogador de casa deveria ser 

considerado apenas um item, e para concretizar isso, a partir do Regional que está por vir, apenas o TÍTULO 

DE ELEITOR (título desde janeiro de 2022) será considerado como vínculo do atleta com o município. Para 

municípios menores serão liberados um número maior de atletas de fora para conseguir nivelar os times 

com os dos municípios maiores; 

- Referente aos atletas de fora, como vinha sendo, os clubes podem fichar atletas de fora do eixo da 

AMVAT; 

- A seguir as peculiaridades de cada competição: 

                                                         SERIE A  

Opção 1 - R$ 1.700,00 – Todos os clubes que participaram da última edição do Regional, clubes de Ligas 

filiadas e quem fez fichário no primeiro semestre do corrente ano. 

Opção 2 - R$ 2.200,00 – Demais clubes sem fichário pela Aslivata no primeiro semestre, clubes novos;  

CATEGORIA TITULAR  

Será limitado a inscrição de 25 jogadores; 

*Municípios que tem até 7mil habitantes poderão fichar até 10 atletas de fora; 

*Municípios entre 7 e 14 mil, por exemplo Cruzeiro do Sul, Bom Retiro, Roca Sales se participarem com 1 

clube poderão fichar 6 de fora, com 2 ou mais clubes por município também poderão fichar 10 de fora; 

*Municípios como Arroio do Meio, Encantado, com mais ou menos 20mil habitantes, com 1 ou 2 clubes 

podem fichar 5 de fora, com 3 ou mais clubes poderão fichar 8 de fora; 

*Municípios como Estrela, Teutônia, Taquari, com mais ou menos 30mil habitantes, se participarem com 1 

clube, poderão fichar 4 de fora, 2 times poderão pegar 6 de fora e se participarem com 3 ou mais poderão 

fichar 8 de fora também; 

*Lajeado e Venâncio Aires com a participação de pelo menos 1 clube de cada município desses, será liberado 

3 atletas de fora, se participar com 2 clubes ou mais, poderão pegar 5 de fora. 

 

CATEGORIA ASPIRANTES 

Será limitado em 25 atletas, todos sub 25 anos, nascidos no ano de 1997 com algumas exceções:  

*Municípios que tem até 7mil habitantes poderão fichar até 5 com idade livre; 

*Municípios com mais de 7 mil habitantes, se participarem com apenas 1 clubes poderão fichar até 3 atletas 

com idade livre, e se participar com mais de 1 clube também poderão fichar 5 com idade livre; 



*Lajeado e Venâncio Aires com a participação de apenas 1 clube não poderão fichar nenhum atleta com idade 

livre, e se vierem a participar com mais de 1 clube poderão fichar até 3 atletas com idade livre.  

Vale lembrar que esses atletas acima da idade não poderão jogar na categoria principal, só serão inscritos 

para os aspirantes. 

VETERANOS 

 

INSCRIÇÃO - R$ 1.000,00 para todos os clubes. 

- Referente jogadores 

Limitado em 25 atletas, onde cada clube poderá inscrever até 3 atletas com idade entre 37 e 40 anos, 

considerando o ano de nascimento, e os demais com 40 anos ou mais. Ou seja, como foi nos anos anteriores. 

Municípios com até 7 mil habitantes podem inscrever até 5 atletas com idade entre 37 e 40 anos e inscrever 

até 3 atletas a partir de 40 anos da divisa ou de Município que não participa no Regional  na categoria 

passando por avaliação da Aslivata. 

                                                             SÉRIE B 

Incrição - R$ 1.200,00 – Para todos os clubes . 

 

CATEGORIA TITULAR 

Será limitado a inscrição de 25 jogadores; 

*Municípios que tem até 7mil habitantes poderão fichar até 6 atletas de fora; 

*Municípios com mais ou menos 15mil habitantes, podem fichar 4 atletas de fora. 

*Municípios a partir de 15mil habitantes, se participarem com 1 clube, poderão fichar 4 de fora, a partir de 2 

times poderão pegar 6 de fora ; 

*Lajeado e Venâncio Aires com a participação de pelo menos 2 clubes de cada município desses, será liberado 

2 atletas de fora. 

CATEGORIA ASPIRANTES 

Será limitado em 25 atletas, todos sub 25 anos, nascidos no ano de 1997 com algumas exceções:  

*Municípios que tem até 7mil habitantes poderão fichar até 8 com idade livre; 

*Municípios entre 7 e 14 mil, por exemplo Cruzeiro do Sul, Bom Retiro, Roca Sales se participarem com 1 

clube poderão fichar 5 de idade livre, com 2 ou mais clubes por município também poderão fichar 8 livre; 

*Municípios como Arroio do Meio, Encantado, Estrela, Teutônia e Taquari, com 1 clube podem fichar 4 de 

idade livre, com 2 ou mais clubes poderão fichar 8 livre; 

*Lajeado e Venâncio Aires com a participação de 1 clube de cada município desses, será liberado 2 atletas 

acima da idade, com 2 ou mais clubes poderão fichar 4 de idade livre. 

                                                          DATAS DE CONFIRMAÇÃO: 

*SÉRIE A – Até o dia 24 de maio de 2022 mediante pagamente de 50% do valor da inscrição; 

*SÉRIE B E VETERANOS – Até 31 de maio mediante pagamente de 50% do valor da inscrição; 

Lajeado, 11 de Abril de 2022 


