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REGULAMENTO OFICIAL 

6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2017 

 
CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

 Artigo 1º – O Campeonato tem pôr objetivo promover o esporte no Município, visando uma prática 

consciente, de integração, lazer e saúde, bem como oportunizar a descoberta de novos atletas, incentivando e 

estimulando a prática do Futsal em Pinto Bandeira. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

 Artigo 2º – O 6º Campeonato Municipal de Futsal 2017 é coordenado pelo (D.E.L), Diretoria de 

Esporte Lazer e terá início no dia 19/05/2017. Serão cobradas das equipes no mínimo de 6 jogadores para a 

abertura da competição.  

          Paragrafo Único – A equipe que não comparecer a abertura do campeonato municipal perderá 3 

pontos. 

 

 Artigo 3º – Cabe ao Departamento de Esportes, além das atribuições de que lhe são próprias pôr seu 

Regulamento Geral: 

a) Organizar as tabelas do Campeonato. 

b) Tomar providências técnico-administrativas relativas à organização do Campeonato. 

c) Conferir as súmulas dos jogos. 

d) Contratar a arbitragem dos jogos. 

 

Artigo 4º – Nas partidas de Futsal entre as equipes inscritas, ficam adotadas oficialmente as leis, 

regras e Regulamento da CBFS (Confederação Brasileira de Futsal), bem como, as demais disposições deste 

Regulamento. 

 

CAPÍTULO III 

DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

 

 Artigo 5º – Atletas que poderão atuar no 6° Campeonato Municipal de Futsal 2017: 

a) Atletas naturais do Município de Pinto Bandeira; 

b) Atletas filhos de pais naturais do município de Pinto Bandeira; 

c) Atletas não naturais do município de Pinto Bandeira, desde que trabalhem em Pinto Bandeira no Mínimo 

180 dias corridos anteriores ao início do campeonato e continuar trabalhando no Município, com 

comprovação mediante documento idôneo; 

d) Atletas não naturais do Município de Pinto Bandeira, desde que morem em Pinto Bandeira no mínimo 180 

dias corridos anteriores ao início do Campeonato e continuar residindo no Município, com comprovação 

mediante documento idôneo; 

e) Atletas com propriedades no Município à no mínimo 2 (dois) anos; 
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f) Atletas netos de avós nascidos em Pinto Bandeira. 

g) Jogador menor de 18 anos e maior de 16 anos completos, desde que apresentem autorização dos pais 

residentes no município, com comprovação mediante documentos idôneo; 

 

Parágrafo Primeiro – É de inteira responsabilidade do clube a inclusão de algum atleta que não 

esteja de acordo com o “caput” do artigo. 

Paragrafo segundo – Caso denuncia de atletas irregulares com contratos falsos, serão feitas 3 

vistorias para comprovação do mesmo, no local de trabalho. Havendo ausência o atleta será eliminado do 

campeonato por justa causa e sua equipe por falsificação de documento. 

 

Artigo 6º – Os atletas poderão ser inscritos em qualquer equipe, mas poderão atuar em apenas uma 

equipe, ou melhor, naquela que atuar a primeira partida. 

Parágrafo Único – Caso duas ou mais equipes tenham inscrito o mesmo atleta, as equipes que o 

atleta não atuar, ficam impossibilitadas de substituir este atleta na relação. 

 

Artigo 7º – O número de inscritos é limitado, podendo a equipe inscrever no mínimo de 10 atletas e 

no máximo de 14 atletas. 
 

Parágrafo Único – Cada equipe poderá inscrever 1(um) atleta de fora do município que não consta 

no artigo 5° e não federado. 
    

 Artigo 8º – Os jogos serão disputados na fase classificatória nos ginásios da S.R.A.C Rosário(Sede), 

ginásio da Capela São Gabriel(Linha 40) e ginásio da Capela São Marcos(Linha Brasil). 

Paragrafo Único° - NA fase de PLAY OFF, todos os jogos serão disputados no ginásio da S.R.A.C Rosário.  
             

Artigo 9º – Na primeira fase a classificação será pela soma de pontos, sendo a contagem de pontos 

como segue: 

Vitória  – 3 pontos 

Empate – 1 ponto 

Derrota – 0 ponto 

 

Artigo 10º – Em caso de igualdade de pontos na fase classificatória, os critérios de desempate serão 

os seguintes, nesta ordem: 

a) Maior número de Vitórias; 

b) Confronto Direto (somente em caso de empate entre duas equipes); 

c) Menor número de gols sofridos; 

d) Melhor saldo de gols; 

e) Maior número de gols assinalados 

f) Melhor disciplina; 

g) Sorteio. 

Parágrafo Primeiro – Partidas que necessitam de resultados definitivos e terminarem empatadas 

serão decididas primeiramente com prorrogação de 10 minutos cronometrados. Conforme regra da CBFS. 

Paragrafo Segundo – As equipes de melhor campanha NA PRIMEIRA FASE TERÃO a vantagem 

do empate na prorrogação na fase DE QUARTAS DE FINAL E SEMI FINAL.  

 

 Artigo 11º – O tempo de jogo será de 20 (vinte minutos) cada etapa, com intervalo de 05 minutos, 

sendo que a equipe poderá solicitar um pedido de tempo, em cada etapa.  
 

Parágrafo primeiro – Cada intervalo de tempo terá 1 minuto de duração para cada pedido. 

Paragrafo segundo – No jogo da final o tempo será de 20(vinte minutos) cada etapas cronometradas, 

com intervalo de 05 minutos, sendo que a equipe poderá solicitar um pedido de tempo, em cada etapa. 
  

Artigo 12º – Não terá validade qualquer espécie de comum acordo entre os adversários, visando 

transferência, antecipação dos jogos ou local, sem homologação do Departamento de Esportes. 
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            Artigo 13º – Os árbitros reger-se-ão na forma prevista do Regulamento Geral e suas penalidades 

serão impostas pelos artigos da CBFS (Confederação Brasileira de Futsal). Caberá aos árbitros designar 

alguma mudança de regra ocorrida na CBFS. 

 

 

CAPÍTULO IV 

FÓRMULA DO CAMPEONATO 

 

Artigo 14º – A competição terá 9(NOVE) equipes, que se enfrentarão todos contra todos em turno 

único conforme sorteio que será realizado local e data a definir. Classificando-se as 8(oito) equipes de melhor 

classificação para a disputa das quartas de finais. Destes, caso haja empate será decidido pelos critérios de 

desempate contido no Art. 10º. Após esta fase os confrontos serão realizados por confronto olímpico. Onde o 

primeiro colocado enfrentará o oitavo e assim sucessivamente: jogo A)1º X 8º, jogo B) 2º X 7º, jogo C) 3º X 

6º e D) e jogo 4º X 5º, com 2 jogos turno e returno. A semifinal será decidida entre o vencedor do jogo A 

contra o vencedor do jogo D e o vencedor do jogo B contra o vencedor do jogo C, com 2 jogos turno e 

returno. A final será entre as duas equipes que vencerem o confronto da semifinal com 2 jogos turno e 

returno. O 3º lugar será disputado pelos times que perderam o confronto da semifinal em 2 jogos.                                                                   

                                           

CAPÍTULO V 

DAS PENALIDADES 

 

Artigo 15º – A equipe que recorrer à justiça comum ficará automaticamente eliminada do 

Campeonato. 

 

Artigo 16º – O presidente, vice-presidente, massagista, técnico, ou atleta que agredir o árbitro, 

mesário ou algum membro do Departamento de Esportes, ficará suspenso por 730 dias (setecentos e trinta 

dias) a contar do dia do incidente, de todos os Campeonatos promovidos pelo Município. 
 

Paragrafo primeiro – Constando na súmula tentativa de agressão o presidente, vice-presidente, 

massagista, técnico, ou atleta que agredir o árbitro, mesário ou algum membro do Departamento de Esportes, 

ficará suspenso por 120 dias(cento e vinte dias) a contar do dia do incidente de todos os Campeonatos 

promovidos pelo Município. 

 

Artigo 17º – A equipe que abandonar a competição, provocar tumulto durante a partida não 

permitindo condições de jogo, ou não comparecer por qualquer razão, perderá pelo escore de 1 x 0, (WO), e 

será eliminada da competição. A mesma não poderá participar do campeonato municipal nos próximos 2 

anos. 

            Artigo 18º – A contagem para disciplina seguirá o seguinte sistema: 

a) Cartão Amarelo --------------------------------------            Perda de 10 pontos; 

b) Cartão Vermelho ------------------------------------             Perda de 30 pontos; 

c) Suspensão de 730 (setecentos e trinta dias) ------            Perda de 180 pontos. 

d) Suspensão de 120 (cento e vinte dias)  -----------            Perda de 60 pontos. 

 

Paragrafo primeiro – A equipe melhor disciplinada será aquela que na soma dos pontos dividido pelo 

número de jogos, apresentar o menor número de pontos. 

 

Paragrafo segundo – No caso de empate de pontos por disciplina o critério será a pontuação do campeonato. 

 

            Artigo 19º – Caso um atleta receba um cartão amarelo e este for o terceiro da série, e após, na mesma 
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partida, receba o cartão vermelho, o jogador terá que cumprir dois jogos de suspensão, um pela série de 3 

(três) amarelos e outro pela expulsão. 

 

 Artigo 20º – A cada cartão vermelho o atleta, treinador, ou massagista terá que cumprir um jogo de 

suspensão. Na segunda expulsão dentro do mesmo campeonato terá que cumprir dois jogos de suspensão. Na 

terceira expulsão dentro do mesmo campeonato o atleta, treinador ou massagista será eliminado do 

campeonato, não cabendo recurso. 
 

Paragrafo primeiro – A cada 3 cartões amarelos o atleta,  terá que cumprir um jogo de suspensão. 

Na segunda sequencia de 3 cartões amarelos dentro do mesmo campeonato terá que cumprir dois jogos de 

suspensão. Na terceira sequencia de 3 cartões amarelos dentro do mesmo campeonato o atleta, será eliminado 

do campeonato, não cabendo recurso. 

Paragrafo segundo – Os cartões serão acumulativos ao longo do campeonato. 

 

          Artigo 21 - Terminando o campeonato e o atleta não tendo cumprido a pena de suspensão total, o 

mesmo deverá cumprir no campeonato seguinte no mesmo ano ou no ano seguinte.  

 

 

  Artigo 22º – Somente poderão permanecer no banco de reservas junto aos atletas um técnico e um 

massagista. 

Parágrafo Único – O atleta, técnico ou massagista que estiver cumprindo suspensão não poderá 

assinar a súmula do jogo e nem permanecer no banco de reservas. 

 

 Artigo 23º – A equipe que durante o Campeonato incluir  atletas que não estejam de acordo com o 

artigo 5º deste regulamento, mediante protesto encaminhado ao (D.E.L) até 24 horas após o jogo, será 

penalizada com a perda dos pontos da partida em que o atleta atuou, e eliminação do atleta do Campeonato e 

de sua equipe. 

 

 Artigo 24º – Se houver uma expulsão e esta advinda claramente de agressão física (troca de socos ou 

pontapés, fora do contexto do jogo) ao adversário, este ficará suspenso por três jogos. 

 
  
Artigo 25º – As equipes deverão estar na quadra no horário previsto no carnê de jogos, com tolerância 

de 10 (dez) minutos, caso a equipe não esteja presente perderá por 1 x 0, (W.O), e será eliminada da 

competição. 

 

 Artigo 26º – Os casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na interpretação deste regulamento, 

serão dirimidos e resolvidos soberanamente pelo Departamento de Esportes. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA PREMIAÇÃO 

 

 Artigo 27º – A premiação estabelecida no presente Regulamento será a seguinte: 

 

a) Equipe campeã, com troféu e medalhas; 

b) Equipe vice-campeã, com troféu e medalhas; 

c) 3º lugar, com troféu e medalhas; 

d) Goleador e Goleiro menos vazado(Titular e Reserva), com troféus. 

e) Equipe melhor disciplinada com troféu. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 Artigo 28º – A competição se desenvolverá conforme carnê de jogos. 

 

Artigo 29º – O presente regulamento foi elaborado pelo Departamento de Esportes e aprovado pelos 

representantes das equipes participantes, que se comprometeram a cumpri-lo rigorosamente, para não serem 

punidos conforme versam os presentes artigos. 

Artigo 30° - O documento de identificação do atleta e comissão técnica será a carteirinha que será 

fornecida pela organização, está deverá ser apresentada ao mesário 10 minutos  antes do início da partida 

 Paragrafo único – Sem a presentação do referido documentos o mesmo não poderá participar da 

partida. 

Artigo 31° - Após o início da partida nenhum atleta poderá participar do jogo. 

 


