
 

 

INFORMATIVO SELETIVA ESTADUAL DE FUTEBOL 2015.  

 

 

 

INSCRIÇÕES: 

As inscrições iniciam  às 12 horas do dia 25 de junho e encerram-se às 23 horas e 55 minutos do dia 17 de julho de 

2015. 

AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS NO SITE: www.cbdu.org.br o acesso será através do login e senha de cada 

IES, usado para cadastrar atletas.  

Caso tenha dúvida, entre em contato com o Diretor de informática, Rodrigo Leite, pelos telefones, 9120-9918 / 8816-

9012, e o e-mail rodrigo.nulo@gmail.com  

 

 

 

PERÍODO E LOCAL 

PERÍODO:  26  a 30 de agosto de 2015 

LOCAL:  Natal. 

FEDERAÇÃO NORTERIOGRANDENSE DO DESPORTO UNIVERSITÁRIO 

F N D U 
Fundada em 09 de outubro de 1956 

CGC: 03.019.729-0001/06 
Email - fbdu@hotmail.com  site – www.fndu.esp.br  

 

http://www.cbdu.org.br/
mailto:rodrigo.nulo@gmail.com
mailto:fbdu@hotmail.com
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HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

Concluídas as inscrições no sistema, a IES, fará o pagamento das mesmas no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco 

reais) por participante inscrito incluindo dirigentes, técnicos e atletas.  

O pagamento deverá ser feito na Caixa Econômica Federal, agência 0633, operação 003, conta corrente 536-0. Até 

o dia 24 de julho de 2015. E encaminhado por e-mail para fndu@hotmail.com o comprovante do depósito. Ao valor 

total do depósito deverão ser acrescidos os centavos indicadores da IES. 

Após o pagamento, em caso de desistência não haverá devolução de pagamento. 

 

PREMIAÇÃO: 

Serão premiadas: as equipes campeãs e vice com medalhas, caso ocorra de ter 03 ou mais concorrentes. 

Com troféu: a IES campeã se houver 03 ou mais concorrentes. 

Acima  de 04 equipes concorrentes  serão premiadas com medalha a equipe campeã, vice campeã e terceiro lugar.                                                                                     

A equipe campeã estará qaulificada para representar o RN no Campeonato Brasileito Universitário de Futebol que 

se realizará na Cidade de Curitiba PR. No período de 13 a 19 de setembro de 2015.  

A equipe campeã arcará com as despesas de deslocamento de ida e volta para a competição nacional, na cidade 

sede terá direito ao benefício de hospedagem e alimentação.   

 

PARTICIPAÇÃO: 

Poderão participar alunos nascidos entre 1987 e 1997, matriculados e cursando disciplina até o dia 17 de julho de  

2015, possuir cadastro no sistema FNDU/CBDU, e, ser inscrito por sua IES.  

O número mínimo de atletas inscritas será de 18 atletas e o máximo de 22 atletas. 

Cada equipe poderá inscrever até 02 atletas fora do limite estabelecido. 

Cada equipe poderá inscrever até 5 pessoas na comissão técnica, para a condição de técnico e de assistente é 

obrigatória a apresentação da carteira do CREF para a inscrição na súmula de jogo. 

 

FORMA DE DISPUTA: 

Será de acordo com o número de equipes inscritas. 

Até 05 equipes inscritas, a disputa se dará por rodízio simples e pontos corridos, caso ocorra empate entre duas ou 
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mais equipes, o desempate ocorrerá da seguinte forma: 

1. confronto direto, entre as 02 equipes; 2. Maior número de vitórias; 3. Maior número de gols marcados; 4. Menor 

número de gols sofridos; 5. Gol avereje e 6. Sorteio. 

Com o número de participantes igaul ou maior que 06 equipes, a forma de disputa será por grupos, os grupos serão 

compostos através de sorteio de acordo com o número de inscrições, de maneira que cada equipe jogue o mínimo 

de 02 jogos na fase de frupos. 

Em caso de 02 grupos sejam com três ou quatro equipes, as 02 equipes com o melhor desempenho técnico se 

classificarão para a fase semifinal. 

Em caso de termos 09 equipes inscritas, se classificarão para a fase semifinal a equipe 1ª classificada em cada 

grupo e a equipe melhor classificada em 2º lugar. Neste caso teremos sorteio entre as 04 equipes para definição 

dos confrontos nas semifinais. 

Na fase de semifinais, os empates serão definidos através da cobrança de tiros livres diretos, sendo a primeira 

série em número de 03 tiros alternados, se persistir o empate será feita nova série dessa vez a equipe que 

converter o a outra desperdiçar, encerram-se as cobranças, sendo vencedora o equipe que converteu sua última 

cobrança. 

Os jogos serão disputados em 02 meios tempos de 45 minutos com 10 minutos de intervalo entre o primeiro meio 

tempo e o segundo.   

 

UNIFORMES: 

Nos uniformes deverão constar além da numeração, a logomarca ou nome da instituição, e as demais exigências da 

regra.   

É obrigatório o uso de caneleiras por todos os atletas. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os atletas deverão apresentar documento de identidade civil ou militar, carteira de habilitação, carteira 

profissional, passaporte ou carteira funcional com foto e dentro do prazo de validade, no ato da inscrição na súmula 

do jogo. Não valendo nenhuma outra forma de identifiação para tal. 

O atleta ou dirigente que for expulso, ficará automáticamente fora do próximo jogo de sua equipe. 

O atleta ou dirigente que for advertido com 03 cartões amarelos ficará suspenso do próximo jogo de sua equipe. 



Toda a competição será regida por esse informativo e as regras internacionais.   

Em cada Jogo cada equipe deverá apresentar para a equipe de arbitragem 01 bola que serão usadas durante o jogo. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Todas as competições serão regidas pelo disposto neste informativo, as regras internacionais.  

Visite o nosso site: www.fndu.esp.br  

 

Natal RN 23 de junho de 2015. 

Volney Hudson  Rodrigues de Oliveira         Karla Danyelly Araújo Leite Pimentel            Genildo Magno de Medeiros     

                  Secretário Geral    Diretora Administrativa    Diretor Técnico 

 

 

Damasceno Araújo da Silva 

Presidente. 
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