
Regulamento Campeonato Mitsumori 

 

INSCRIÇÕES 

● As inscrições deverão ser feitas até dia 13 de maio de 2019 através do e-mail 

softfeausp@gmail.com. 

o É imprescindível a apresentação do comprovante de transferência ou 
depósito. 

o É imprescindível a relação de atletas e do corpo técnico de cada time.  
 

● A lista de atletas participantes deve conter obrigatoriamente:  

I – Nome Completo do Atleta; 

II – Número na camisa; 

III – Número do RG ou documento com foto. 

● O valor da inscrição será de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais)  

o O depósito da quantia mencionada será realizado na conta corrente abaixo: 

Banco Itaú 

Agência: 6470 

Conta Corrente: 15970-5 

CPF: 470.209.518-80 

Favorecido: Carolina Akemi Fujivara Siro 

● Uma vez depositada a quantia, a mesma não será devolvida em nenhuma hipótese. 

● Poderão participar do II Torneio Mitsumori:  

o Alunas e ex Alunas da Graduação; 

o Alunas e ex Alunas da residência; 

o Alunas da pós graduação das instituições de ensino convidadas; 

o Atletas de clubes convidados 

● Não será permitida a inscrição de um mesmo atleta em duas equipes. Sendo 

terminantemente proibido o empréstimo de atletas. 

● Em todos os dias de jogos, as equipes deverão consumir no mínimo 12 (doze) 

refeições no café da manhã e almoço. 

● Alojamento: Todos os times que precisarem de alojamento devem entrar em contato            
com a Comissão Organizadora do Torneio demonstrando interesse do mesmo.  

 

mailto:softfeausp@gmail.com


 

JOGOS 

● O Campeonato acontecerá no clube GECEBS – Arujá. Serão utilizados 3 campos para 

o Campeonato. 

● O início dos jogos está previsto para iniciar às 9h, sem atrasos.  

● Cada partida contará com 1 árbitro principal e 3 (três) atletas de times da mesma 

chave que não participam da partida para atuar como juízes auxiliares nas demais 

bases.  

● A composição das Chaves Ouro, Prata e Bronze seguirá os critérios de classificação: 

o i. Maior número de vitórias;  

o ii. Confronto Direto;  

o iii. Maior TQB (Team’s Quality Balance) TQB = (Pontos Conquistados/Innings 

Atacados) – (Pontos Cedidos/Innings Defendidos). Nota: Innings não 

completos serão considerados por quantidade de “outs”  

o iv. Maior quantidade de 1ª Base conquistada por innings atacados;  

o v. Quantidade de homeruns;  

o vi. Outros critérios a ser definido pela Comissão Técnica do evento 

● Os jogos terão duração de 1h40min ou 6(seis) entradas no sábado. Nas partidas de 

domingo, a chave Ouro será de 6 entradas, ou 1h40 de jogo, exceto pela final, que 

será de 6 entradas sem limite de tempo. 

● As equipes que disputarão a chave prata e bronze, terão partidas com limite de 
tempo reduzido à 1h10;  

● Haverá “called game” para todos os jogos de Softbol, inclusive no jogo final. O 

“called game” consiste, neste esporte, numa diferença de 15 (quinze) pontos na 3ª 

entrada ou 10 (dez) pontos na 4ª ou 5ª entrada. 

● Faltando 5 (cinco) minutos ou menos para o término da partida, com exceção da 

partida final, não será aberta a entrada seguinte. 

● Caso haja empate nos jogos, e ainda estiver no limite do tempo da duração da 

partida, aplicar-se-á a “penalidade” da CT publicada pela CBBS. Tal penalidade 

consiste em: coloca-se o último atleta a completar o turno no batter box como 

corredora na segunda base, sem nenhum eliminado(“out”).  



● Se após o ataque e a defesa de cada equipe o jogo persistir empatado, deverá 

continuar procedendo da mesma maneira para os demais atletas da ordem de 

rebatedores (“line up”), até que haja um vencedor. A finalidade da penalidade é 

para que haja um vencedor. Em não tendo um vencedor e excedendo o tempo 

limite mencionado no Artigo 21, será considerado um empate. 

● A escalação (“line up”) tem que ser entregue 15 (quinze) minutos antes do início do 

jogo ao membro da Comissão Organizadora presente ou, na ausência deste, ao 

Anotador no back net. 

● Os atletas deverão agilizar a troca ataque/defesa em no máximo 20(vinte) segundos.  

● Não haverá intervalos entre os jogos. As equipes deverão estar de prontidão para o 

início imediato do jogo subsequente após o término do jogo. 

● Cada equipe deverá fornecer 1 bola de jogo nova, que será devolvida ao final da 

partida. 

● As equipes que estiverem jogando serão as responsáveis por buscar as bolas que 

saírem de campo, assumindo a responsabilidade no caso de perda de bola;  

 

TABELA DE CHUVA 

● A tabela de chuva será definida pela Comissão Técnica em função do volume da 

chuva, do dia e da hora que chover, das condições em que os campos se 

encontrarem, etc. Quando chover, as equipes deverão ficar atentas para possíveis 

mudanças nos jogos. 

● Critério técnico 

o Maior número de vitórias; 

o Confronto direto; 

o Menor número de pontos cedidos; 

o Maior saldo de pontos; 

o Maior número de pontos a favor e 

o Sorteio. 

● Após a definição de uma ou mais equipes por um determinado item, retornar 

sempre ao item (a) para continuar a definição da classificação das demais equipes. 

 

Qualquer eventualidade fora deste regulamento será tratada pela Comissão Organizadora. 


