
REGULAMENTO GERAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL – 2018 

Art. 1º – DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO: 

          A organização e direção do Campeonato Municipal de Futsal 2018 estarão sob a coordenação e 

organização da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, cujas decisões poderão ser 

informadas verbalmente, por inscrito ou por e-mail.  

Compete a Secretaria e sua organização: 

a) Zelar pelo cumprimento do regulamento em vigor; 

b) Aprovar ou impugnar os resultados dos jogos, após exame das súmulas e respectivos relatórios dos 

árbitros e sua organização; 

c) Determinar a perda de pontos quando a equipe tiver utilizado atleta sem condições de jogo; 

d) Apreciar e julgar todas as infrações cometidas no certame com base no Código de Justiça e Disciplina 

Desportiva e outras adaptações decididas de comum acordo com as equipes participantes contidas no 

presente regulamento. 

Art. 2º – DA PARTICIPAÇÃO: 

          Somente poderão participar do Campeonato Municipal de Futsal 2018, as equipes ou entidades que 

estiverem sediadas no município de São João da Canabrava, cujos atletas tenham domicílio eleitoral no 

município.  

Parágrafo Único: São considerados atletas do município, somente aqueles que tenham domicílio eleitoral no 

município, sendo solicitada a Xerox do título eleitoral como documento comprobatório.  

Art. 3º – DAS INSCRIÇÕES: 

          Período de todo o mês de janeiro de 2018, sendo o prazo final até o dia 31 de janeiro de 2018 e/ou até 

o preenchimento das vagas (10 times), na responsabilidade da comissão organizadora formada pelos 

seguintes membros: Cláudio Roberto (89) 9 8813 0122; Franco (89) 9 8808 4364; Vanderlei (89) 9 8812 9701; 

Olavo (89) 9 8805 8382. 

a) As Fichas de Inscrição deverão ser preenchidas através do formulário oficial, fornecido pela (Secretaria 

Municipal de Cultura, Esporte Lazer e Turismo) através da comissão organizadora, as mesmas deverão ser 

devidamente preenchidas contendo todos os dados necessários dos atletas.  

b) Cada equipe poderá inscrever no mínimo 08 (oito) e máximo 12 (doze) atletas, e 03 (três) dirigentes que 

poderão atuar como técnico, auxiliar técnico e massagista. 

c) Não haverá substituição de atletas, após o mesmo ter sido confirmado na ficha de inscrição e 

posteriormente inscrição na súmula de jogo, mesmo não tendo participado do jogo. 

d) Fica pré-disposto neste regulamento que poderão ser inscritos atletas até a idade mínima de 16 anos 

completos. 



e) A equipe inscrita na competição poderá completar as fichas de inscrição com atletas até a data do início 

da primeira partida do campeonato. 

f) A equipe que por ventura não terminar a competição, usando de má fé e de forma antidesportiva, se 

ausentando das partidas por não ter mais condições de classificação, elas e seus atletas estarão suspensos 

das próximas competições organizadas pela secretaria. 

g) Todos os atletas deverão portar trajes que sejam permitidas e aprovadas pela Confederação Brasileira de 

Futsal, sendo obrigatório nos jogos de sua equipe, o uso de camisa, calção, melões e tênis apropriado. 

Quanto ao uso de camisa térmica, a mesma deve ser predominante à cor da manga da camisa de uniforme, 

sob a fiscalização da equipe de arbitragem. 

Art. 4º – DA COMISSÃO TÉCNICA DA EQUIPE: 

          Os três membros da comissão técnica devidamente inscritos na competição, poderão permanecer no 

banco de reservas usando calça, bermudas, short ou agasalhos, não será permitido o uso de camiseta sem 

manga, sandálias ou chinelos de dedo. 

Parágrafo Único: O dirigente ou membro da comissão técnica da equipe que causar tumulto, brigas, 

agressões físicas ou verbais, discriminação de qualquer gênero, sendo comprovados os fatos pela comissão 

organizadora. Os mesmos estarão sujeitos a responder criminalmente as penalidades da lei e estarão 

eliminados de todas as competições organizadas pela secretaria durante todo o mandato da atual 

administração municipal. 

Art. 5º - DO SISTEMA DE DISPUTA: 

a) O Campeonato será disputado conforme Tabela elaborada pela Comissão Organizadora, observando em 

cada chave ou grupo, o número de equipes inscritas, tabela esta que fará parte integrante deste 

regulamento. 

b) Cada partida terá a duração de 50 (cinquenta) minutos, divididos em dois tempos de 25 (vinte e cinco) 

minutos corridos, com intervalo de 10 (dez) minutos entre eles. 

c) Os jogos terão inicio nos horários fixados na tabela, sendo admitida uma tolerância de 15 (quinze) minutos 

somente na primeira partida da rodada, ficando a critério da organização a prorrogação ou não deste tempo 

suplementar. 

d) As equipes serão divididas em cabeça de chaves ou grupo, através do critério de classificação dos 4 

finalistas do campeonato municipal de futsal de 2018. 

e) Os jogos serão disputados de acordo com as regras oficiais da Confederação Brasileira Futsal, obedecendo 

assim os dispositivos legais das entidades oficiais desta modalidade. 

f) Os jogos serão cronometrados em tempo corrido, sendo o cronômetro paralisado somente nos pedidos de 

tempo, ao sinal do árbitro para algum atendimento medico ou similar, quando a bola sair do recinto de jogo 

e no último minuto de cada tempo. 

g) Somente poderão participar da partida, os atletas que comparecerem devidamente uniformizados até o 

término do intervalo de seu jogo na tabela. 



Parágrafo Único: Na 1ª Fase da competição, as equipes serão dividas em 2 chaves, jogando entre si na 

mesma chave, classificando-se as 4 (quatro) melhores de cada chave para a fase seguinte. 

Na 2ª Fase, as 8 equipes classificadas da 1ª fase, jogarão no sistema de mata-mata, de acordo como se segue 

na tabela de classificação. Se a partida permanecer empatada, haverá um acréscimo de dois tempos extra de 

5 (cinco) minutos, se a mesma permanecer empatada, disputa de pênaltis. 

Na 3ª Fase, as 4 equipes classificadas da 2ª fase, jogarão no sistema de mata-mata, de acordo como se segue 

na tabela de classificação. Se a partida permanecer empatada, haverá um acréscimo de dois tempos extra de 

5 (cinco) minutos, se a mesma permanecer empatada, disputa de pênaltis. 

Na 4ª Fase, as 2 equipes Vencedoras da 3ª fase, jogarão no sistema de mata-mata, de acordo como se segue 

na tabela de classificação. Se a partida permanecer empatada, haverá um acréscimo de dois tempos extra de 

5 (cinco) minutos, se a mesma permanecer empatada, disputa de pênaltis para se conhecer o 1º e 2º 

colocado da Competição. 

Art. 6º - DA CLASSIFICAÇÃO: 

          As classificações das equipes serão determinadas pela obtenção dos pontos de cada uma, 

considerando-se os seguintes critérios: 

* Vitória – 03 pontos; *Empate – 01 ponto; * Derrota ou Ausência – zero (00) ponto 

O Desempate entre as equipes far-se-á da seguinte forma, na ordem: 

*Número de vitórias 

* Saldo de gols 

*Maior número de gols marcados 

*Menor número de gols sofridos 

* Confronto direto 

* Menor número de cartões vermelho 

* Menor número de cartões amarelos 

* Sorteio. 

Art. 7º - DA DISCIPLINA E INFRAÇÕES: 

          As infrações disciplinares serão processadas e julgadas na forma estabelecida pelo CBJD, sem prejuízo 

das sanções previstas neste regulamento geral. 

a) Os cartões amarelos ou vermelhos serão zerados ou anulados de uma fase para outra. 

b) Estarão suspensos da partida subsequente, o atleta, técnico ou auxiliar técnico que receber: 

* Um Cartão vermelho (expulsão); * Dois cartões amarelos (advertência) 



c) O atleta, técnico ou auxiliar técnico que causar tumultos graves, brigas, agressões físicas, verbais ou 

discriminação de qualquer gênero, e ou/ as pessoas envolvidas na organização da competição, estão sujeitas 

a responder criminalmente as penalidades da lei, sendo que as mesmas estarão automaticamente 

eliminadas da competição e posteriormente de todas as competições organizadas pela Secretaria Municipal 

de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 

Parágrafo Único: A Comissão Organizadora, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo, responsável pelo Campeonato, perante seu regulamento, se reservam no direito de punir, advertir, 

suspender ou eliminar o atleta, dirigente ou equipe que agir de Conduta Antidesportiva dentro ou fora da 

quadra durante o transcorrer do Campeonato Municipal de Futsal. 

Art. 8º - DOS RECURSOS: 

          Os possíveis recursos administrativos deverão ser apresentados a Comissão Organizadora até 24 horas 

após a partida que deu origem à sua interposição, com apresentação dos documentos comprobatórios á 

denúncia em anexo. 

Art. 9º - DA PREMIAÇÃO: 

          As equipes classificadas em 1º e 2º colocadas na competição receberão Troféus, medalhas e premiação 

em Dinheiro. 

PREMIAÇÃO EM DINHEIRO: 

Campeão – R$ 2.000,00 

Vice Campeã – R$ 1.200,00 

Artilheiro – R$ 300,00 

Total das Premiações: R$ 2.500,00 

Art. 10º - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Parágrafo Único: A Comissão Organizadora, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e 

Turismo, e/ou a Prefeitura Municipal de São João da Canabrava, não se responsabilizará por acidentes de 

qualquer natureza ou indenizações aos atletas, dirigentes ou equipes participantes, cabendo a estes a 

averiguação quanto às condições de aptidão física/clínica do atleta para a prática da modalidade de Futsal, 

isentando sobre qualquer incidente físico que possa ocorrer aos mesmos. 

a) Será proibida a participação de atletas alcoolizados durante as partidas, estendo ainda aos membros da 

comissão técnica, sob a fiscalização da equipe de arbitragem e da organização. 

b) Fica estabelecido uma comissão da organização do campeonato Municipal: 

*Presidente – Cláudio Roberto; * Vice-Presidente – Franco 

* Procurador – Vanderlei; * Secretário – Olavo 


