REGULAMENTO ESPECÍFICO DE FUTSAL
Art. 1º Os jogos de Futsal de XXXIII Nordestão Salesiano serão regidos pelas Normas deste
Regulamento e pelas Regras Oficiais da CBFS, em tudo que não contrarie o Regulamento
Geral.
Art. 2º Os jogos serão disputados seguindo as normas a seguir:
2.1. Para categoria Sub-12, Os jogos terão 2 (dois) tempos de 15 (quinze) minutos não
cronometrados, e com intervalo de 5 (cinco) minutos entre ambos, divididos em 4 (quatro) quartos de
7 (sete) minutos e 30 (trinta) segundos cada, com intervalo de 1 (um) minuto entre o 1º e o 2º quarto e
entre o 3º e o 4º quarto. Nas paralisações nos 7h30min do primeiro e segundo período de jogo, para
as trocas de alunos-atletas, se a bola estiver em jogo, deverá ser reiniciado o jogo com bola ao chão
no meio da quadra e quando coincidir a paralisação com tiro lateral, tiro de canto, gol, TLD, TLI,
arremesso de meta, pênalti, tiro dos 10 metros, ou qualquer outra situação, deverá ser realizado as
substituições e depois reiniciar com a cobrança de uma das situações relacionadas acima.
2.2. Cada atleta deverá jogar obrigatoriamente, pelo menos um quarto de 7’30 (sete minutos e trinta
segundos), no transcurso dos três primeiros quartos da partida. As substituições dos atletas só serão
permitidas nos intervalos. No transcurso do último quarto, terão suas substituições liberadas, seguindo
a regra oficial adotada pela CBFS.
2.3. Na categoria Sub-12 a equipe com maior número de atletas, terá direito a usar o mesmo número
de atletas da equipe adversária.
§ Único: As normas do Art.2 na categoria Sub-12 serão aplicadas em toda competição.
2.4. Nas categorias Sub-14 e Sub-16 masculino e Sub-18 feminino, Os jogos terão 2 (dois)
tempos de 15 (quinze) minutos não cronometrados, com 05 (cinco) minutos de intervalo.
2.5. Para a categoria Sub-18 masculino, Os jogos terão 2 (dois) tempos 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.
d) Se a arbitragem julgar necessário.
Art. 3º Nos jogos decisivos, até a fase das quartas de final, os empates no tempo regulamentar
serão decididos através de cobranças de 05 (cinco) tiros livres da marca do pênalti. Persistindo o
empate, será cobrado um por equipe (UM E UM) até surgir um vencedor.
3.1. Nas fases semifinal e final, os empates no tempo regulamentar serão decididos com uma
prorrogação de 10 (dez) minutos, divididos em dois tempos de 05 (cinco) minutos, sem intervalo.
Persistindo o empate, serão cobrados tiros livres da marca do pênalti, de acordo com o Artigo 3º.
Em todas as fases poderá participar das decisões qualquer atleta inscrito na súmula do jogo,
independente de ter participado do mesmo. Cada atleta terá direito a cobrança de um tiro livre, só
havendo repetição após os inscritos terem cobrado, inclusive o goleiro.

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 partida
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
prós 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.
§ 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:
Os grupos com o maior número de equipes terão eliminados todos os pontos e
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.
Será classificada em 2º lugar a equipe que tenha maior número de pontos ganhos.

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 prós pelos gols contra nos jogos entre as
equipes selecionadas na fase. Classifica-se o maior resultado);

II.

Gols average (Dividir os gols prós pelos gols contra nos jogos entre as equipes
selecionadas na fase. Classifica-se o maior resultado);

III. Gols prós (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: Na categoria Sub-12 de ambos os naipes será usada a bola MAX 200 ou
similar. Para as demais categorias de ambos os naipes, será usada a bola MAX 1000 ou similar.
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.
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