REGULAMENTO OFICIAL
7º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2018
PINTO BANDEIRA
É de responsabilidade dos coordenadores/representantes das equipes participantes
se inteirar do que diz este regulamento e zelar por sua execução.
O 7º Campeonato Municipal de Futsal 2018 obedecerá as regras oficiais da modalidade
regida pela CBFS e o que dispuser este regulamento sobre possíveis adaptações às mesmas.
http://www.cbfs.com.br/2015/futsal/regras/livro_nacional_de_regras_2018.pdf

1. OBJETIVO

O Campeonato tem pôr objetivo promover o esporte no Município, visando uma prática
consciente, de integração das comunidades com lazer e saúde, bem como oportunizar a
descoberta de novos atletas, incentivando e estimulando a prática do Futsal em Pinto Bandeira.

2. COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

2.1 O 7º Campeonato Municipal de Futsal 2018 é coordenado pela Prefeitura Municipal de Pinto
Bandeira e terá início no dia 25/05/2018.

2.2 O Campeonato de Futsal propõe as seguintes categorias: Livre, Feminino e Veterano.
a) Para ser realizada a categoria, deverá haver inscrição de no mínimo 4 equipes e no máximo 10
equipes para cada uma das categorias.
b) Caso contrário o campeonato da categoria não será realizado.

3. LOCAL DA DISPUTA

3.1 Ginásios a serem definidos pela organização do evento e posterior comunicação.

4. PARTICIPANTES E INSCRIÇÃO

4.1 Somente poderão participar do 7° Campeonato Municipal de Futsal 2018, os atletas que
atenderem pelo menos um dos seguintes critérios abaixo:
a) Naturais do Município de Pinto Bandeira;
b) Filhos de pais naturais do Município de Pinto Bandeira, na qual os pais residam a mais de 2
anos neste Município.
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c) Que possuem carteira de trabalho assinada e autenticada por estabelecimento no Município de
Pinto Bandeira, ou contrato de trabalho em atividade agrícola registrado ou reconhecido em
cartório, com data base de um ano de antecedência ao inicio do Campeonato;
d) Com domicílio eleitoral no Município de Pinto Bandeira com um ano de antecedência do início
ao Campeonato.
e) Com propriedades territoriais em seu nome ou do pai/mãe no Município à no mínimo 2 (dois)
anos;
f) Jogador menor de 18 anos e maior de 16 anos completos, sendo considerado ano de
nascimento do atleta, desde que apresentem autorização dos pais residentes no município, com
comprovação mediante documento idôneo e atendendo os critérios acima.
g) Somente 1 jogador de fora do Município de Pinto Bandeira poderá ser inscrito por equipe no
Campeonato, que não atenda nenhum dos critérios do item participantes e inscrição.
h) Não ter sido federado em 2018 por nenhuma federação de futsal ou futebol do país e atender
os critérios anteriores.

4.2 Para a Categoria Veteranos a idade mínima para o atleta inscrito será de 40 anos, sendo que
para esta categoria não poderá ter jogadores de fora do Município de Pinto Bandeira, seguindo os
mesmos critérios do item 4.1, exceto item G.
a) Um goleiro desta categoria poderá participar tendo 35 anos.

4.3 Ainda para Categoria Veteranos, as equipes deverão atender a apresentação de no mínimo 8
jogadores e no máximo 12 jogadores inscritos.

4.4 Para a Categoria Feminina a idade Mínima da atleta participante será de 14 anos, perante
autorização dos pais.

4.5 Ainda para Categoria Feminina, as equipes deverão atender a apresentação de no mínimo 8
jogadores e no máximo 10 jogadoras inscritas.

5. INSCRIÇÃO DAS EQUIPES

5.1 Será exigido junto a inscrição da equipe, cópia de comprovante de residência (mesmo
que do pai ou mãe do participante inscrito) e documento original com foto (CNH ou RG ) de
cada jogador inscrito, além dos demais documentos comprovativos, exigidos nos itens
C,D,E e F para a inscrição do atleta que deverá ser entregue junto a respectiva inscrição da
equipe no Campeonato para todas as Categorias.
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5.2 Para os atletas que forem inscritos e não estiverem de acordo com as condições estipuladas
por este regulamento, serão cortados, NÃO permitindo nova inscrição de atleta substituto.

5.3 O atleta inscrito em uma equipe NÃO poderá ser inscrito em outra equipe de mesma categoria
do Campeonato, podendo participar de 2 (duas) Categorias.

5.4 Somente poderão participar da equipe, os atletas relacionados na ficha de inscrição de cada
equipe.

5.5 As equipes deverão atender a apresentação de no mínimo 8 jogadores e no máximo 14
jogadores inscritos.

5.6 As inscrições serão feitas através de correto preenchimento da ficha de Inscrição e deverá ser
entregue até data estipulada em ata no dia da reunião técnica. (2 a 11 de maio de 2018).

5.7 A equipe não poderá durante o Campeonato incluir atletas que não foram inscritos e nem
eliminá-los da ficha de inscrição.
a) Excetuando, o goleiro que em caso de lesão comprovada com atestado médico, poderá ser
substituído por inscrição de outro atleta.

6. CASO DE PROTESTO

6.1 As equipes poderão realizar protesto por escrito ao identificar irregularidades ou ao se sentir
prejudicada por alguma decisão.

6.2 Os protestos só serão aceitos, no primeiro dia útil após o resultado da decisão, devendo o
mesmo ser assinado pelo responsável da equipe protestante. Os protestos serão encaminhados
para o Protocolo do Município, sendo que após a análise os protestos enviados, serão avaliados,
sob pena de invalidação do mesmo.

6.3 A equipe que realizar protesto, deve ser responsável por apresentar as provas cabíveis às
irregularidades, que serão analisadas pelos organizadores. Caso a organização identifique
irregularidades, poderá aplicar as sanções, sem a necessidade de protesto por nenhuma equipe.
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7. FARDAMENTO E ACESSÓRIOS

7.1 Em caso de coincidência nas cores do fardamento entre as equipes confrontantes, a equipe
visitante deverá trocar o fardamento, lembrando que a equipe deverá expor a cor predominante do
fardamento na inscrição da equipe.

8.SISTEMA DOS JOGOS

8.1 A equipe que não comparecer a abertura do campeonato municipal perderá 3 pontos.
a) Deverão se apresentar em quadra, no mínimo 5 pessoas da equipe inscrita que participará do
Campeonato.

8.2 A duração da partida será de 40 minutos, divididos em 20 (vinte minutos) cada etapa, com
intervalo de 05 minutos, sendo que a equipe poderá solicitar um pedido de tempo, em cada etapa.
Cada intervalo de tempo terá 1 minuto de duração para cada pedido. Sendo cronometrado os 5
(cinco) minutos finais do segundo tempo.

8.3 As equipes deverão estar na quadra no horário previsto na tabela de jogos, caso a equipe não
esteja presente perderá por 1 x 0, (W.O), sendo eliminada da competição e os atletas da equipe
faltante impedidos por um ano de participar de competições realizadas pelo Município.

8.4 Antes do início de cada rodada o responsável pela equipe deverá retirar junto a mesa de
controle a pré súmula de jogo e a mesma deverá ser entregue 10 minutos antes do início da
partida na mesa de controle juntamente com um documento de identificação com foto (válido em
território nacional) de cada atleta e comissão técnica. Sendo que os documentos de todos os
componentes do banco, deverão ser examinados antes do início das partidas, pelo mesário e
retirados pelo responsável da equipe ao final da partida.
a) Somente poderão fazer parte do banco os atletas inscritos, 1 técnico, 1 massagista, sendo que
todos devem estar relacionados na súmula antes do jogo.

8.5 Na falta do técnico ou responsável pela equipe no banco de reservas, ao capitão será
resguardado o direito, inclusive podendo pedir TEMPO.

8.6 Nenhum jogo poderá ter continuidade se uma das equipes ou ambas ficarem com menos de 3
jogadores.
a) Se uma equipe ficar com menos de (3) três jogadores, perderá os pontos do jogo, mantendo o
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escore se estiver perdendo, ou marcando o escore de (1x0) no caso da equipe faltosa estar
vencendo ou empatando o jogo.
b) Se duas equipes ficarem com menos de (3) três jogadores, o jogo será considerado disputado ,
não sendo marcado pontos para nenhuma equipe.

8.7 Jogadores e membros da comissão técnica relacionados na súmula, NÃO poderão chegar
após o início da partida.

9.SISTEMA DE DISPUTA

9.1 O sistema de disputa e regulamentos será único, a ordem de jogos, datas e locais e horários
serão indicados na tabela de jogos.
a) a fórmula da competição será decidida após o término das inscrições, na qual será realizado
congresso técnico entre os organizadores, antes do início da competição para a decisão.
b) A competição será disputada inicialmente todos contra todos, na qual será feita escolha através
de sorteio, do local, data e horário.
c) Ao iniciar os jogos da Categoria Veteranos eles irão iniciar nos primeiros horários e após a
categoria livre e feminina.

9.2 Da pontuação:
a) Vitória – 3 pontos
b) Empate – 1 ponto
c) Derrota – 0 ponto

10. Critérios de desempate

10.1 Em caso de igualdade de pontos na fase classificatória, será observado esta ordem:
a) Melhor disciplina (considerando a menor soma de pontos, atribuídos para cartão amarelo 1
ponto e para cartão vermelho 3 pontos)
b) Maior número de Vitórias;
c) Menor número de gols sofridos;
d) Melhor saldo de gols;
e) Sorteio.

10.2 Em caso de igualdade de pontos nas fases eliminatórias, seguirá a seguinte ordem:
Será decidido primeiramente com prorrogação de 10 minutos cronometrados para todas as
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categorias, persistindo o empate:
a) alternadamente será executado 3 (três) cobranças de tiro penal para cada equipe, cada uma
deverá ser cobrada por jogador diferente e os goleiros podem ser trocados a qualquer momento
desde que indicados ao árbitro.
b) Persistindo empate, alternadamente uma a uma será efetuada as cobranças de tiro penal até
que haja vencedor, cobranças essas, feitas por jogadores diferentes, até que todos os jogadores
que estejam em sumula executem suas cobranças.

11. Os jogos ocorrerão nas sextas-feiras a noite a partir das 19:30 horas.
a) Caso seja necessário a Comissão Organizadora poderá homologar a transferência, antecipação
dos jogos ou mudança de local e horário, avisando os responsáveis das equipes antecipadamente.

12. ARBITRAGEM

12.1 Aos árbitros reger-se-ão na forma prevista do Regulamento Geral, a responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações e das penalidades impostas pelos artigos da CBFS (Confederação
Brasileira de Futsal).

13. AS PENALIDADES

13.1 A equipe que recorrer à justiça comum ficará automaticamente eliminada do Campeonato.

13.2 O Responsável, massagista, técnico, ou atleta da equipe que agredir FISICAMENTE o
árbitro, mesário ou algum membro da Comissão Organizadora, será registrado em súmula e
SUSPENSO do Campeonato a contar do momento do incidente.
a) Atletas que agredirem VERBALMENTE adversários, atletas da própria equipe, árbitro, torcida,
Comissão Organizadora, ou causar tumulto generalizado, durante o jogo, será registrado em
súmula e terá SUSPENSÃO de 1 jogo subsequente. Se houver reincidência no fato será
SUSPENSO do Campeonato.
b) Atletas que agredirem FISICAMENTE adversários, atletas da própria equipe, árbitro, torcida,
Comissão Organizadora, ou causar tumulto generalizado, durante o jogo, será registrado em
súmula, SUSPENSO do Campeonato e feito boletim de ocorrência pela arbitragem.

13.3 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.
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a) A cada atleta, membro da comissão técnica ou representante da equipe que não respeitar as
regras deste regulamento, acarretará a perda automática de 10 pontos na tabela.
b) Não havendo a pontuação para a perda, será retirado os pontos que tiver na tabela.

13.4 A impossibilidade de jogar a partida se dará ao atleta ou membro da comissão técnica com 1
(um) cartão vermelho ou 3 (três) amarelos.

13.5 Os cartões amarelos serão zerados ao final da 1ª fase, sendo iniciada a contagem na 2ª fase,
até a final, cumulativamente.
a) quando o jogador levar cartão vermelho por ser o segundo amarelo no jogo, o atleta cumpre
uma suspensão pelo vermelho e continua com 2 amarelos na competição, se ele leva o terceiro e
o vermelho for direto, o atleta irá cumprir dois jogos de suspensão.

b) 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.

c) 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 recursos.

d) Sendo que todos os atletas que saírem de quadra serão registrados em súmula.

13.6 Terminando os jogos da fase ou 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.

14. Se houver agressão física (troca de socos ou pontapés) fora do contexto do jogo ao
adversário, ou a qualquer pessoa será competência judicial dos envolvidos.

15. Os casos omissos, bem como divergências ou situações não previstas neste regulamento
serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Organizadora.

16. DA PREMIAÇÃO
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16.1 A premiação estabelecida no presente Regulamento será a seguinte para cada uma das
Categorias ( Livre, Veterano e Feminino):
a) 1º, 2º e 3º lugares, com troféus e medalhas;
b) Goleador com troféu (havendo empate será dado ao melhor classificando, se persistir o empate
será dado ao mais velho).
c) Goleiro menos vazado, por média de partidas jogadas, com troféu. (havendo empate será dado
ao melhor classificando, se persistir o empate será dado ao mais velho).
d) Equipe melhor organizada e disciplinada com troféu, sendo critério: 1 ponto para cartão amarelo
e 3 pontos para cartão vermelho, além de atos passiveis de julgamento (agressões, manifestações
grosseiras)
e) Atleta Destaque mais jovem do Campeonato com troféu.
f) Atleta Destaque mais velho do Campeonato com troféu.

16.2 A premiação fica a cargo da Comissão Organizadora e Prefeitura Municipal de Pinto
Bandeira, sob custódia de acato a suas determinações, sem direito a revogação.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1 A comissão organizadora não se responsabiliza por acidentes, lesões, furtos, extravio de
materiais, documentos, entre outros, que por ventura venham a ocorrer nos locais dos jogos,
antes, durante ou após os mesmos.
a) Ainda a mesma não se responsabilizará por pagar equipamentos, água, lanches ou refeições,
meio de transporte para deslocamentos nos jogos, gasolina, ou qualquer ajuda financeira para as
equipes participantes, antes, durante ou após o jogo.

17.2 A segurança e policiamento compete a responsabilidade de intervir em situações inusitadas
que aconteçam durante os jogos.

17.3 Todos os inscritos no 7º Campeonato Municipal de Futsal de Pinto Bandeira 2018, declaram
estar em boas condições físicas e médicas para participar do Campeonato, isentando os
organizadores, promotores, órgãos oficiais em meu nome e de meus herdeiros ou sucessores de
qualquer acidente que venha a sofrer antes, durante ou após o evento.

17.4 Além disso os participantes inscritos permitem o livre uso de seu nome e imagem, para
qualquer finalidade de divulgação.
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a) Bem como está de total acordo com o Regulamento do Campeonato, não cabendo recurso
algum.

Pinto Bandeira, 25 de abril de 2018.

Hadair Ferrari
Prefeito Municipal

ANEXO
FICHA DE INSCRIÇÃO
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7° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUSTAL DE PINTO BANDEIRA – 2018
FICHA DE INSCRIÇÃO
EQUIPE:
CATEGORIA:
COR DO FARDAMENTO:
COMISSÃO TÉCNICA

NOME

N°

NOME ATLETAS

FUNÇÃO

RG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
_____________________________________________
Assinatura/Responsável pela equipe

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA MENOR
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AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Eu, _________________________________________________ (nome completo do pai/mãe ou
responsável legal), nacionalidade ______________, portador(a) do RG nº __________________,
órgão expedidor __________, e inscrita no CPF nº ____________________ autorizo o(a)
adolescente/filho(a) ____________________________________________________, com ______
anos de idade, conforme documento de identidade que porta, de quem sou ____________
(relação de parentesco) a compor a equipe de jogadores e participar dos jogos do 7º Campeonato
de Futsal do Município de Pinto Bandeira – 2018.

Local: ____________________________________________

Data ___/___/___

_____________________________________________________
Assinatura do pai (ou responsável legal)

Telefone do responsável: ________________________________________

Observação importante: É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO COM FOTO, NOME
COMPLETO E DATA DE NASCIMENTO JUNTO COM ESTA AUTORIZAÇÃO. Sem estes, o menor não
poderá entrar no evento.

LISTA DE CONTATOS DAS EQUIPES PARTICIPANTES
EQUIPE

RESPONSÁVEL

EMAIL

FONE
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