FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL
Considerada de Utilidade Pública Municipal pela Lei 1.898, de 13 de setembro de 1966
Considerada de Utilidade Pública Estadual pela Lei 12.379, de 30 de dezembro de 2011
Filiada à Confederação Brasileira de Futebol de Salão
Fundada em 05 de setembro de 1956

ATO OFICIAL Nº 005/2015

O Presidente da Federação Bahiana de Futebol de Salão - Futsal, no uso das suas atribuições
legais e Estatutárias
e,
Considerando que a FBFS, mais uma vez, estará investindo no XXIII Torneio Aberto Taça
Estado da Bahia – Edição 2015.
Considerando que o objetivo desta entidade é fomentar cada vez mais o Futsal no estado da
Bahia, a fim de que se tenha um maior número de cidades/equipes participantes.

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar as inscrições para o XXIII Torneio Aberto Taça Estado da Bahia,
categoria Adulto Masculino, até o próximo dia 15/Maio/2015, através dos seus Representantes.
Art. 2º - Alterar o Art. 4º do Ato Oficial nº 003/2015, de 13/Abril/2015, que abriu as
inscrições para o referido Torneio, que passará a ter a seguinte redação:
Art. 4º - A competição será disputada por todas as equipes/cidades inscritas, em Zonais Regionalizados,
em três fases, sendo a primeira e a segunda nas cinco regiões (Capital, Sul/Extremo Sul, Sudoeste,
Sertão/Piemonte e Oeste), no período de 22/Maio a 21/Junho/2015 e a terceira fase (Zonal Final), no período de
09 a 12/Julho/2015, numa cidade a ser determinada pela FBFS.

Art. 3º - Alterar os Artigos 15, 16 e 17 do Regulamento do XXIII Torneio Aberto Taça
Estado da Bahia, categoria Adulto Masculino, para que fiquem de acordo com as mudanças
citadas no anterior Artigo 2º deste Ato Oficial, que passarão a ter as seguintes redações:
a

Art. 15 – 1 . FASE (ZONAIS DAS REGIÕES) – Cada uma das cinco regiões poderá realizar até dois zonais,
nos finais de semana, no período de 22/Maio a 14/Junho/2015, classificando duas equipes de cada um para a próxima
fase.
Parágrafo Único – Em cada um desses zonais, poderão ser realizados jogos com no mínimo quatro e no
máximo seis equipes, sendo que a forma de disputa será determinada pelos Representantes da FBFS em reunião
com as equipes participantes, inclusive os casos excepcionais.
Art. 16 – 2ª. Fase (ZONAIS FINAIS DAS REGIÕES) – Em cada uma das cinco regiões será realizado um
zonal, com as quatro equipes classificadas da fase anterior, no final de semana de 19 a 21/Junho/2015, classificando
para a próxima fase (Zonal Final) apenas a equipe campeã.
Parágrafo Único – A forma de disputa dos jogos desse zonal será determinada pelos Representantes da
FBFS em reunião com as equipes participantes, inclusive os casos excepcionais.
a

Art. 17 – 3 . FASE (ZONAL FINAL) – Será realizado no final de semana entre 09 e 12/Julho/2015 e disputado
a
pelas cinco equipes classificadas da fase anterior, campeãs de cada Zonal Final das Regiões (2 . Fase), mais a
equipe sediante, que serão divididas em duas chaves de três equipes cada, que jogarão entre si dentro de suas
respectivas chaves, classificando apenas a primeira colocada de cada chave para o jogo final.
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§ 1°. – A composição das equipes, em cada uma das duas chaves, será determinada através de sorteio, que
será realizado na sede da FBFS ou em outro local determinado por ela.
a

§ 2°. – Os jogos desta 3 . fase (Zonal Final) serão realizados em uma cidade a ser determinada pela Diretoria
da FBFS.
§ 3°. – A FBFS se reserva o direito de modificar o sistema de disputa deste Zonal Final, sempre para atender
os interesses do futsal.

Art. 4º - Permanecem inalteradas todas as outras disposições contidas no
Oficial nº 003/2015, de 13/Abril/2015.

Ato

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Salvador, 07 de Maio de 2015.

Rosalvo Teixeira dos Reis Filho
Presidente
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