Confederação Brasileira de Futebol de Mesa – Regra Disco
Fundado em 07 de Setembro de 1992 – CNPJ 00.243729/0001-99

COMUNICA OFICIAL SOBRE REGULAMENTO E REGRAS

Pelo presente, vimos informar as mudanças no regulamento das
competições e detalhes sobre a regra que estão valendo a partir de 2014
para todos os eventos da CBFM
REGULAMENTO OFICIAL DAS COMPETIÇÕES:
1. Término da disputa do terceiro e quarto lugares, prevalecendo à
campanha nas fases anteriores, caso empate penaltes;
2. Aumento do número de atletas de um mesmo estado de 50%
para 75% dos inscritos na mesma categoria;
3. Aumento da possibilidade de 2 atletas de um mesmo estado em
um mesmo grupo de 50% para 75% dos grupos formados, sendo
ultrapassado esse limite se formará grupos com 4 atletas do
mesmo estado;
4. Número mínimo de 16 atletas para realização do evento, exceto
para categoria Junior;
5. Atraso ou falta à arbitragem, o atleta infrator ficará
automaticamente suspenso do mesmo campeonato no ano
seguinte;
6. A categoria sênior é para atletas nascido a partir de 1968 e do
máster a partir de 1963;
7. Qualquer WO será aplicado 3 pontos para o atleta presente,
terminando assim com o calculo do percentual para chave do
mata-mata para definir as melhores campanhas;
8. Os atletas que tenham tido WO a seu favor, podem participar do
biônico normalmente;
9. Nas disputas de Penaltes, caso haja empate na série de cinco
cobranças , os próximos botões a cobrarem a série alternada
tem que ser bainha zero ( beque );
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10.Nos torneios de equipes a disputa de penaltes será feita da
seguinte forma:
- Cada atleta da equipe faz 1 cobrança;
- Caso o empate persistir, cada atleta da equipe faz
novamente 1 cobrança, na mesma ordem anterior, só que
agora com botões bainha zero ( beque) até que se defina um
vencedor;
11.Qualquer pessoa pode informar a mesa sobre o não uso do
uniforme por algum atleta, antes do início da partida e caso o
atleta não cumpra as normas, a mesa suspende o início do jogo
dando a vitória ao atleta adversário;
12.Fica proibido o uso de figuras obscena nos botões ou uniformes
dos atletas;
13.O campeão e Vice de todas as categorias, inclusive as equipes,
tem vaga garantida no mesmo campeonato do ano seguinte;

REGRAS DO FUTEBOL DE MESA :

1. O jogador que sair de campo deve encostar tangenciando por
fora a linha do campo exatamente por onde saiu, exceto quando
depois de sair de campo o botão encostar em algum outro
botão, nesse caso deverá encostar na linha na projeção
(ortogonal) de onde encostou no botão com a referida linha;
2. No caso das cobranças de penaltes, durante o jogo ou num
desempate será permitida a rebatida (caso a bola bata no goleiro
ou na trave, volte no botão cobrador e entre será validado o gol)
3. A saída do segundo tempo ou a de um gol sofrido, segue os
mesmos critérios da saída de jogo do primeiro tempo;
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