
 
 

 

Regulamento Específico de Futebol  
 

Art.  1º  A   modalidade  será   disputada  em  02 (duas)  categorias: 

 Categoria: "A" - Masculina - nascidos em 2009/2010 

 Categoria: "B" - Masculina - nascidos em 2007/2008 
                                        
Art. 2º  Cada entidade poderá inscrever 01 (uma) equipe por categoria; exceto o 

Clube Paineiras do Morumby. 
 

Art. 3º Serão obedecidas às regras oficiais da Federação Paulista de Futebol, 

exceto as descritas neste regulamento. 
 

Art. 4º Cada entidade poderá inscrever no máximo 16 (dezesseis) atletas, nas 

categorias “A” e “B”. 

  

Art. 4.1 Número de jogadores por categoria, para começar o jogo: 

Categoria: "A" – 7(sete) na linha + 1(um) no gol, mínimo de 6(seis).  

Categoria: "B" – 7(sete) na linha + 1(um) no gol, mínimo de 6(seis). 
 

Único – As fichas de inscrições deverão ser entregues até 30 minutos 

antes do início do primeiro jogo da primeira rodada, em sua 

respectiva categoria. 
 

Art. 5º As equipes deverão apresentar-se uniformizadas e com as camisetas  

 numeradas. 

Será permitido o uso de chuteiras ou tênis com travas (tipo kichute), 

exceção feita ao uso de travas de alumínio. 
  

Art. 6º A bola a ser utilizada será a nº 4 de futebol. 
 

Art. 7º  As substituições serão livres e volantes. 
  

Art. 8º As partidas serão disputadas em 2 (dois)  tempos de 15 (quinze) 

minutos corridos, com intervalo  de 2 (dois) minutos. 

 

Art. 9º   A forma de disputa dependerá do número de equipes inscritas. 

 

Art. 10º No caso de duas ou mais equipes terminarem empatadas com o  

mesmo número de pontos ganhos na fase de classificação  será adotado 

os seguintes critérios: 

1 - saldo de gols 

2 - confrontos diretos 

3 - maior número de gols marcados 

4 – sorteio 

 

Único - Ocorrendo empate entre mais de duas equipes, em havendo desempate 

por uma das equipes, as demais voltarão se defrontando a partir do 

primeiro critério de desempate. 

 

Fase Final: Se o jogo final terminar empatado, serão cobrado 5 

penalidades máximas por equipe. 

 

Nota: Atenção quanto á obrigatoriedade referente aos itens do 

regulamento geral. 


