REGULAMENTO ESPECÍFICO DE FUTSAL
Art. 1º Os jogos de Futsal de XXXI Nordestão Salesiano serão regidos pelas Normas
deste Regulamento e pelas Regras Oficiais da CBFS, em tudo que não contrarie o
Regulamento Geral.
Art. 2º O tempo de jogo
2.1. Nas categorias Sub 12, sub 14 e sub 16 masculino e Sub 18, masculino e feminino,
serão de dois períodos de 15 (quinze) minutos não cronometrados, com 05 (cinco)
minutos de intervalo.
2.2. Para a categoria Sub 18 masculino, o tempo será de dois períodos de 20 (vinte)
minutos não cronometrados, com 05 (cinco) minutos de intervalo. Nas fases semifinais
e finais dessa categoria o tempo será cronometrado.
§ Único O tempo será parado nas seguintes situações:
a) Pedido de tempo;
b) Caso a bola seja chutada para fora longe do local de jogo;
c) Atendimento médico a algum jogador.
Art. 3º Nas semifinais e finais, caso o jogo termine empatado no tempo normal, haverá
uma prorrogação de dois tempos de 05 (cinco) minutos, permanecendo o empate
haverá cobrança alternada de 05 (cinco) pênaltis para cada equipe. Permanecendo o
empate teremos 1 (uma) cobrança alternada para cada equipe até que surja um
vencedor.
Art. 4º Penalidades
4.1. O atleta expulso cumprirá suspensão automática de 01 (um) jogo.
4.2. Atleta com 03 (três) cartões amarelos, suspensão automática de 01 (um) jogo.
4.3. Dirigentes ou técnicos expulsos, suspensão automática de 01 (um) jogo.
4.4. Consultar sempre as medidas disciplinares automáticas.
Art. 5º Pontuação por partidas
5.1. Vitória: 03 pontos.
5.2. Empate: 01 ponto.
5.3. Derrota: 00 ponto.
5.4. W X O: Perda dos pontos da partida, e o escore será igual ao maior resultado
aplicado até o momento.
Art. 6º O critério de desempate seguirá a ordem abaixo determinada
Na fase classificatória, quando no mesmo grupo 02 (duas) ou mais equipes terminarem
empatadas, o desempate far-se-á pelos seguintes critérios e em ordem sucessiva de
eliminação:
6.1. Confronto direto no jogo realizado entre as equipes empatadas (utilizado somente
no caso de empate entre 02 (duas) equipes);
6.2. Maior saldo de gols em todos os jogos do grupo na fase;
6.3. Maior coeficiente de gols average apurados em todos os jogos do grupo na fase;
6.4. Maior número de gols pró apurados em todos os jogos do grupo na fase;
6.5. Menor número de gols contra apurados em todos os jogos do grupo na fase;
6.6. Pontuação de cartões: Amarelo valor 1, vermelho valor 2;
6.7. Sorteio.

Observações:
I. Na hipótese da aplicação de critério de gols average, dividir-se-á o número de gols pró pelos gols
contra, considerando-se classificada a equipe que obtiver maior coeficiente.
II. Quando, para cálculo de gols average, uma equipe não sofrer gol, é ela a classificada, pois é
impossível a divisão por zero, assegurando a equipe sem gols sofridos a classificação pelo critério de
gols average.
III. Quando, para cálculo de gols average, mais de uma equipe não sofrer gols, será classificada, a
equipe que tiver o ataque mais positivo em todos os jogos disputados da fase, pois tecnicamente seu
resultado será melhor.
IV.
§ Único Sistema de desempate entre equipes de chaves diferentes
Serão utilizados os seguintes critérios técnicos para classificar o melhor 2º lugar de todos os grupos
as Fases Classificatórias para a Fase Semifinal:
resultados obtidos nos jogos com o último lugar de cada grupo, deixando todos os grupos com o
mesmo número de equipe, para posteriormente passar para o outro item. Caso todos os grupos
tenham o mesmo número de equipes, passa-se automaticamente para outro item.
Caso haja mais de uma equipe empatada na condição descrita no item, passar-se-á aos critérios
específicos descritos a seguir, somente para os empatados:
I. Maior saldo de gols (Subtrair os gols pró pelos gols contra nos jogos entre as equipes selecionadas
na fase. Classifica-se o maior resultado);
II. Gols average (Dividir os gols pró pelos gols contra nos jogos entre as equipes selecionadas na
fase. Classifica-se o maior resultado);
III. Gols pró (Gols feitos nos jogos disputados entre as equipes selecionadas na fase. Classifica-se o
maior resultado);
IV. Gols contra (Gols recebidos nos jogos entre as equipes selecionadas na fase. Classifica-se o
menor resultado);
V. Sorteio.
Art. 7º Sistema de disputa: Conforme Regulamento Geral no título IX.
Art. 8º Documentação: Conforme Regulamento Geral Título X.
Art. 9º Tipo de bolas: Penalty Max 500, ou similar, para o Sub 18 MASC. E FEM., Sub 16 e Sub 14
masculino. Penalty Max 200, ou similar, para o Sub 12 masculino.
Art. 10º Disposições Gerais: Os casos omissos a este regulamento serão julgados e decididos pela
comissão técnica da modalidade de futsal e comissão técnica desportiva dos jogos.
Art. 11º REVOGUEM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
Coordenação Técnica do Futsal
Aluízio Teti – (81) 988833061
Eduardo Martins - (81) 996118774
Saulo Oliveira – (81) 987366813
Bruno Andrade – (81) 987884613

