
 

 

 

Art. 1º A  modalidade será disputada em 03 (três) categorias a saber: 

 Categoria "A" - Masculina - nascidos em 2011/2012 

 Categoria "B" - Masculina - nascidos em 2008/2009/2010  

 Categoria "C" - Feminina - nascidos em 2003/2004/2005 

       

Art. 2º Cada entidade poderá inscrever 1 (uma) equipe em cada categoria, 

exceto o Clube Paineiras, que poderá inscrever mais de uma equipe por 

categoria. 

  
Art. 3º Serão obedecidas às regras da F.P.F.S. (Federação Paulista de Futsal), 

exceto as descritas neste regulamento. 

 

Art. 4º   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, com camisetas  

 numeradas. 

 

Art. 6º As bolas a serem usadas serão: 

 Categoria ”A” = Max 50 

 Categoria ”B” = Max 100  

       Categoria ”C” = Max 200 

 

Art. 8º Na categoria A, as partidas serão realizadas em quadras reduzidas, 

adaptadas para a faixa etária. A disputa será feita no formato todos 

contra todos, não havendo marcação de placar nem classificação final. O 

objetivo desta categoria é estimular a participação de todos, sem caráter 

competitivo. Todos os alunos serão premiados com medalhas de 

participação ao final do evento. 

 As partidas serão disputadas em 2 (dois) tempos de 10 minutos corridos, 

com intervalo de 2 (dois) minutos. 
 
Art. 9º Nas categorias B e C, serão formados dois grupos com 3 equipes e os 

jogos serão no sistema todos contra todos dentro do grupo. O primeiro 

colocado de cada grupo disputará a final e o segundo colocado jogará a 

disputa de 3º lugar. 

 

Art. 10º  Nas categorias B e C, as partidas serão disputadas em 2 (dois) tempos 

de 12 (dez) minutos corridos, com intervalo de 2 (dois) minutos. O 

último minuto de cada período será cronometrado. Antes do início de 

cada partida haverá uma disputa de cobranças de pênaltis, sendo que 

TODOS os jogadores devem realizar UMA cobrança, sem retirar e sem 

igualar o número de jogadores. Em caso de empate, serão cobrados 

pênaltis alternados, na mesma sequência inicial, até que haja um 

vencedor.  

                  Pontuação: vitória 3 pontos, vitória nos pênaltis 1 ponto, empate 1 

ponto e derrota 0 ponto. 

              Obs.: no caso de empate, o vencedor na disputa de pênaltis terá a 

vantagem. 

Regulamento Específico de Futsal 

  



 

 

                  Critério de desempate: confronto direto, saldo de gols, gols pró e 

sorteio. 

 
Art. 11º Na categoria A, as trocas serão livres. Cada equipe deverá comparecer 

com, no mínimo, 5 (cinco) atletas e, no máximo, 12 (doze) atletas. 

 Nas categorias B e C, cada equipe deverá contar obrigatoriamente com, 

no mínimo, 8 (oito) e, no máximo, 12 (doze) atletas, onde todos devem 

jogar no mínimo 8 minutos, sendo as trocas livres e obrigatório aviso 

prévio ao mesário da partida. 

     

 O  não cumprimento  deste  artigo, implicará na perda por W.O. à equipe 

infratora. 
  
Art 12º    Cada técnico tem direito a um pedido de tempo por período.  
 

Art 13º Será obrigatório o uso de caneleiras; 

 

Art 14º Nas categorias A e B, não serão adotadas as novas regras da F.P.F.S. à 

respeito da distância obrigatória da defesa no tiro de meta e dos toques 

obrigatórios nas cobranças de lateral. 

 

Art 15º  Na categoria A todos os alunos participantes serão premiados com 

medalha de participação. 

Nas categorias B, C serão premiadas, com medalhas, todas equipes 

equipes, após a partida final e a disputa de 3º e 4º lugares, sendo ouro, 

prata, bronze e participação; 

 

Art 16º Não será obrigatória a apresentação de documento original com foto. 

Porém, havendo necessidade, este documento poderá ser requisitado 

pela Comissão Organizadora;  

 

 

Nota: Atenção quanto á obrigatoriedade referente aos itens do 

regulamento geral. 

 


