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PAUTA - ASSEMBLÉIA BRASILEIRO LISO 2013 

 

1 – Calendário 2014/2015 e Locais das competições: 

1.1 – Brasileiro Liso  

20/11 até 23/11/14 – Aracaju-SE 

1.2 – Copa do Brasil Liso 

01/05 até 04/05/14 – Vitória-ES 

1.3 – Centro Sul Liso 

26/07 até 27/07/14 – Porto Alegre-RS 

1.4 – Norte Nordeste Liso 

28/03 até 30/03/14 – Salvador-BA 

1.5 - Copa do Brasil Livre 

14/03 até 16/03/14 – Cascavel-PR 

1.6 - Brasileiro Livre 

05/09 até 07/09/14 – Livramento-RS 

1.7 - Brasileiro Liso (2015) 

30/10 até 02/11/15 – Vitória-ES 

1.8 - Copa do Brasil Liso 

04/06 até 06/06/15 – Natal-RN 

1.9 - Centro Sul Liso 

18/04 até 20/04/15 – Rio de Janeio-RJ 

1.10 - Norte Nordeste Liso 

18/04 até 20/04/15 – Recife-PE 
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1.11 - Copa do Brasil Livre 

01/05 até 03/05/15 – Florianópolis-SC 

1.12 - Brasileiro Livre 

05/09 até 07/09/15 – Rio de Janeiro-RJ 

2 – Valor das Inscrições: 

 2.1 – Aumento para 15% do salário mínimo; 

3 – Taxa de Administração da CBFM Disco por evento: 

 3.1 – CS e NN 10 % do total das inscrições; 

 3.2 – Brasileiro e C.Brasil 20% do total das inscrições; 

4 – Mudanças no regulamento oficial de competições: 

 4.1 – Término da disputa do 3º e 4 º lugares , que 

será definido pela campanha dos atletas, caso empate 

penaltes; 

 4.2 – Aumento do número dos atletas de um mesmo 

estado de 50% para 75% dos inscritos no campeonato; 

 4.3 – Aumento do número de 2 dos atletas do 

mesmo estado por grupo de 50% dos grupos para 75% 

dos grupos; 

 4.4 – número mínimo de 16 atletas para realização 

do torneio , menos no Junior que continua livre; 

 4.5 – Punição para atraso ou falta da arbitragem; 
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 4.6 – Punição para inscrição no sorteio virtual e não 

comparecimento a competição com a suspensão do 

mesmo torneio do ano seguinte e perde de 1 vaga para 

Federação no mesmo torneio do ano seguinte . Manter o 

Sorteio virtual ou voltar ao modelo antigo; 

 4.7 – Aumento da idade do sênior para 50 anos e do 

máster para 60 anos no mínimo e ou a obrigatoriedade 

de jogar a categoria de sua idade; 

 4.8 – Fim da conta do percentual de aproveitamento, 

ficando algum grupo com 3 seria aplicado WO e 

computados os 3 pontos para o atleta. Permitindo 

também no caso de biônico que atletas destes grupos 

participem dessa disputa; 

 4.9 – Disputa de penaltes com a primeira série de 5 

cobranças normais , persistindo o empate só poderá ser 

usado botões cavadores ou beques com bainha 0; 

 4.10 – Disputa de penaltes nos torneios de equipes 

serão 3 cobranças uma de cada atleta da equipes caso 

persistir o empate volta as cobranças por atleta na 

mesma sequência da primeira serie usando somente 

agora botões cavadores ou beques com bainha 0; 

 4.11 – punição para não uso do uniforme completo; 

 4.12 – Vaga em todas as categorias ao campeão e 

vice do ano anterior; 
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 4.14 – Proibição de figuras obscena nos botões e 

goleiros; 

5 – Mudanças na Regra : 

 5.1 – O goleiro não poder ser deitado em nenhum 

momento, nem quando solicitado chute a gol; 

 5.2 - A bola, que impulsionada do seu campo de 

defesa, e venha a sair diretamente pela linha lateral do 

seu campo de ataque será aplicada falta técnica, 

exatamente igual a ter saído pela linha de fundo; 

 5.3 – Na hora do pedido a gol, não ser necessário 

avisar com qual botão ira chutar; 

 5.4 – O goleiro não pode ser movimento a não ser 

quando for solicitado chute ao seu gol; 

 5.5 – A não necessidade da bola andar 2 goleiro em 

nenhum lance de bola parada( lateral, corner ...); 

 5.6 – Arrumação com no mínimo 4 botões no campo 

de ataque; 

 5.7 – o botão causador da falta técnica que encosta 

na linha por onde o botão que sofreu a técnica saiu fica 1 

jogado do seu técnico impedido de jogar; 

 5.8 – No caso de fazer uma falta técnica num botão 

do seu próprio time que estava encostado mas impedido 

de jogar, ao invés de permanecer tudo como está, será 

aplicado o mesmo critério de quando é com botão 



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

 

 Avenida Taquara, 381 / 101 – Petrópolis – Porto Alegre – RS – Cep: 90460-210 
Email: Weber@rxp.com.br 

adversário, isto é, o botão causador da falta vai ficar 

preso no botão que foi movimentado indevidamente 

sendo este recolocado em seu lugar original; 

 5.9 – No caso de um botão que saiu de campo 

continuar andando e bater em algum botão que esta com 

parte fora de campo , esse botão deve ser encostado 

exatamente onde encostou no outro botão e caso não de 

para encostar  ficara preso; 

 5.10 – No caso de disputa de penaltes será valido 

sempre a rebatida; 

 5.11 – na saída de jogo do segundo tempo ou após 

um gol sofrido, caso venha a furar a bola e bater em um 

botão adversário será marcada falta e não técnica, 

ficando com a obrigatoriedade de técnica apenas no 

início do primeiro tempo;   

 


