
REGIONAL 2018. 

SERIE A – Taxas de inscrição, fichas e benefícios 

- R$ 600,00 – Somente para clubes com fichário da Aslivata 1º semestre. 

- R$ 800,00 – Todos os clubes que participaram da última edição do Regional e clubes de Ligas filiadas. 

- R$ 1.200,00 – Demais clubes sem fichário pela Aslivata no primeiro semestre, clubes novos; 

INCLUÍDO : Participação de 4 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 o valor de R$ 300,00 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 

TITULARES –  

Será limitado a inscrição de 25 jogadores; 

*Municípios que tem até 7mil habitantes poderão fichar até 8 atletas de fora do eixo da AMVAT; 

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

clube poderão fichar 4 de fora, com 2 ou mais clubes por município também poderão fichar 8 de fora; 

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

podem fichar 4 de fora, com 3 ou mais clubes poderão fichar 8 de fora também; 

*Municípios como Estrela, Teutônia, Taquari, com mais ou menos 30mil habitantes, se participarem com 2 ou 

3 clubes, poderão fichar 4 de fora, se participarem com 4 ou mais poderão fichar 8 de fora também; 

*Lajeado e Venâncio Aires (para esses já é limitado só com jogadores que moram no município), porém com a 

participação de pelo menos 3 clubes de cada município desses, será liberado 2 atletas de fora também. 

 

ASPIRANTES –  

Será limitado em 25 atletas, todos sub 23 anos, nascidos 1995, 1996 ...... com algumas exceções:  

*Municípios que tem até 7mil habitantes poderão fichar até 5 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 3 de idade livre, com 2 ou mais clubes por município também poderão fichar 5 livre; 

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

podem fichar 3 de idade livre, com 3 ou mais clubes poderão fichar 5 livre; 

*Municípios como Estrela, Teutônia, Taquari, com mais ou menos 30mil habitantes, se participarem com até 3 

clubes, poderão fichar 3 de idade livre, se participarem com 4 ou mais poderão fichar 5 de idade livre; 

*Lajeado e Venâncio Aires (para esses já é limitado só com jogadores que moram no município), porém com a 

participação de pelo menos 3 clubes de cada município desses, será liberado 2 atletas acima da idade. 

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

para os aspirantes, além disso, caso sofram punições por expulsão ou citação em súmula a pena será dobrada. 

Essas são algumas diretrizes que a Aslivata está colocando a disposição dos clubes interessados em participar  

da Edição 2018 do Campeonato Regional. Ficamos a disposição pra receber sugestões ou ideias que possam 

melhorar ainda mais a competição para isso deverá entrar em contato até dia 30 de abril com a Aslivata. 



VETERANOS  

- Taxas de inscrição, fichas e benefícios 

- R$ 500,00 – Valor da inscrição para todos clubes; 

- Para os clubes que já jogaram a competição pagarão R$ 5,00 para renovar as carteirinhas dos atletas que 

ficarão no mesmo clube, demais fichas o custo será de R$ 10,00. 

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

bandeirinhas de escanteio) e uma bola oficial do Campeonato. 

Além disso A ASLIVATA auxiliará os clubes na parte da taxa de arbitragem. O clube pagará o valor integral da 

arbitragem e no final do campeonato receberá um valor a ser definido como devolução. 

 

- Referente jogadores 

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

demais com 40 anos ou mais. Ou seja, como foi nos anos anteriores. 


