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1 REGULAMENTO - CAMPEONATO DE FUTSAL / 2019
1.1 DOS ATLETAS E TÉCNICOS (REPRESENTANTES)
1.1.1 PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do Campeonato Interno de Futsal 2019, os associados nascidos nos anos
anteriores à 2003, ou que completarem 16 anos de idade no ano de 2019;

1.1.2 FALTAS
Em caso excepcional, por motivo de falta de número suficiente de goleiros poderá o associado
goleiro, nascido no ano de 2004, inscrever desde que, o responsável legal faça Termo
Autorizando o associado a participar;

1.1.3 GOLEIRO
O associado goleiro nascido no ano de 2004, não poderá alterar sua posição para jogador de
linha;

1.1.4 QUANTIDADES DE EQUIPES
O Campeonato será composto por 12 equipes, com 08 atletas cada, sendo que o patrocinador
poderá inscrever 3 atletas para compor sua equipe, ou sendo o mesmo jogador da equipe poderá
inscrever mais dois atletas, (totalizando os três atletas puxados).

1.1.5 TÉCNICO
Poderá permanecer no banco de reserva apenas um TÉCNICO (REPRESENTANTE) com a
função de orientar seu respectivo time, e o mesmo estará subordinado ás mesmas punições dos
atletas, aquele que opinar por participar como técnico no campeonato, não poderá participar
como jogador o mesmo vale para o jogador, todos os participantes terão apenas uma função no
campeonato.
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2 DAS FASES DA COMPETIÇÃO
2.1 DISPUTAS ELIMINATÓRIAS
O campeonato será disputado em uma única chave, onde todos jogarão contra todos somando 3
pontos por vitória ou 1 ponto por empate.

2.1.1 HORÁRIO DO JOGOS
Sábados iniciarão: com 3 jogos
1° jogo às 15h00 c/ 10 min de tolerância
2° jogo às 16h00
3° jogo às 17h00
Domingos iniciarão: com 3 jogos
1° jogo às 9h00 c/ 10 min de tolerância
2° jogo às 10h00
3° jogo às 11h00
Em caso de WO (Ausência de Jogo), o próximo jogo começará com 10 minutos de tolerância do
horário estipulado na tabela.

2.1.2 APLICAÇÃO DE W.O
Quem decide e aplica o WO é a arbitragem, sem nenhuma interferência da diretoria de esporte.

2.1.3 CRITÉRIO DE DESEMPATE GERAL 1ª FASE
1 - Número de vitórias
2 - Confronto direto
3 - Saldo de gols
4 - Melhor campanha da primeira fase
5 -Sorteio

2.1.4 CLASSIFICAÇÃO PARA 2ª FASE E QUARTAS DE FINIAIS
Classificarão para a 2ª fase quartas de finais 8 equipes do 1º ao 8º colocado.
As 04 últimas equipes do campeonato 9º ao 12º estarão desclassificadas automaticamente do
campeonato.

2.1.5 DAS QUARTAS DE FINAIS
Às quartas de finais do campeonato serão disputadas em duas chaves com 3 jogos dentro da
chave todos contra todos, de onde serão classificados para as semifinais os 2 primeiros
colocados de cada chave:

2.1.6 FORMAÇÃO DAS CHAVES
Chave A
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(1º, 4º, 6º, 8º) colocados da 1ª fase.
Chave B
(2º, 3º, 5º, 7º) colocados da 1ª fase.

2.1.7 DAS SEMIFINAIS
Estarão classificados os quatro semifinalistas da seguinte forma: Os
dois primeiros de cada chave A e B.
(1º e 2º) colocados da chave A
(1º e 2º) colocados da chave B
Serão definidos os finalistas em 01 jogo:
JOGO 1: 1º A X 2º B
JOGO 2: 1º B X 2º A

2.2 DAS FINAIS
2.2.1 FORMA DE DISPUTA
Será definido o campeão em 01 jogo:
Perdedor JOGO 1 X Perdedor do JOGO 2 disputarão o terceiro colocado.
Vencedor JOGO 1 X Vencedor do JOGO 2 disputarão o título.
Na Semifinal e Final o número de pontos e saldo de gols da primeira fase e quartas de finais
serão zerados não possibilitando nenhuma vantagem para as equipes. As punições restantes
serão mantidas.

2.2.2 CRITÉRIO DE DESEMPATE SEMI FINAIS E FINAIS
O critério de desempate para as semifinais e finais:
Vitória 3 pontos
Empate 1 ponto

2.2.3 DISPUTA POR PENALTIS
Em caso de empate na pontuação final a disputa será decidida nos pênaltis, nas cobranças serão
3 jogadores de cada equipe. Podem executar as cobranças todos que estão relacionados na
sumula exceto os expulsos, como também qualquer jogador que foi relacionado para as
cobranças, pode ser designado como goleiro, desde que seu uniforme seja adequado.
As equipes devem ser equilibradas com o mesmo número de jogadores antes do início das
cobranças. Se uma equipe possui mais jogadores que a outra o capitão deve indicar o número de
cada jogador que deverá ser excluído.
Após a cobrança dos 3 pênaltis por cada equipe permanecer o empate, as cobranças deverão
continuar por atletas diferentes dos 3 primeiros de cada equipe até que obtenha a vantagem de
um gol a mais que a outra com o mesmo número de cobranças.
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2.3 DO W.O DURANTE TODA A COMPETIÇÃO
2.3.1 EQUIPE
A equipe que provocar o W.O (Ausência de Jogo) será AUTOMATICAMENTE eliminada da
competição.

2.3.2 PATROCINADOR
Perderá o direito de patrocinar por 365 dias os campeonatos de futebol interno do clube [futsal /
sintético / misto e veteranos].

2.3.3 JOGADORES
Serão eliminados, somente os atletas que não estiverem relacionados com presença na sumula
de jogo.
O atleta não poderá ser relacionado na sumula, após o WO a ser relatado e consumado pela
arbitragem.
Só poderão se inscrever como suplentes nas competições de futebol no período de 365 dias:

2.3.4 PARTIDA NÃO REALIZADA
A equipe será eliminada do campeonato sendo que os pontos a disputar serão automaticamente
concedidos os seus adversários futuros, mantendo-se os resultados anteriores, sem a
necessidade de realização das partidas cabendo a diretoria a responsabilidade de reorganizar ou
não a tabela.
Caso seja necessário a reorganização dos jogos a diretoria deverá comunicar os patrocinadores
com o mínimo de 1 semana de antecedência garantindo a todos os envolvidos a acesso a tal
alteração.

2.3.5 RESULTADO
O RESULTADO do W.O Será de 01 X 0, com o adversário ganhando 03 pontos.

2.4 DO SORTEIO DE SUPLENTES
O sorteio de atletas suplentes será realizado somente na quarta-feira das 19h30 às 20h00, nas
dependências internas do clube. Sob nenhuma hipótese os sorteios serão realizados em outras
datas e locais, com pedido do patrocinador por e-mail para:

adenilson.esportes@gran.com.br
junior.esportes@gran.com.br carlos.esportes@gran.com.br
rodrigo.esportes@gran.com.br
2.4.1 REGRAS PARA O SORTEIO
As equipes deverão sortear suplentes quando estiverem incompletas.
Poderá sortear suplente SOMENTE QUANDO O JOGADOR FALTAR dois jogos consecutivos ou
alternados antes disso o patrocinador deverá entrar em contato com o jogador e avaliar a
situação.
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NÚMERO DE SUPLENTES MAIOR QUE O NÚMERO DE SOLICITAÇÕES DOS
PATROCINADORES.
O sorteio seguirá os mesmos critérios do sorteio principal, ou seja, primeiro vamos sortear a
sequência dos patrocinadores para o sorteio e em seguida os atletas respeitando a sequência
dos patrocinadores que foi sorteada, portanto, a ordem cronológica de envio da solicitação de
suplente não terá validade.
Obs: Se algum patrocinador solicitou mais de um atleta a sequência será seguida da mesma
forma, ou seja, será sorteado um atleta de cada vez para cada patrocinador até que atenda a
necessidade de todos.
NÚMERO DE SOLICITAÇÕES DOS PATROCINADORES MAIOR QUE O NÚMERO DE
SUPLENTES.
1º Será realizado o sorteio dos patrocinadores que participarão igualando ao número de
suplentes.
2º Dos patrocinadores que foram sorteados para participarem, será realizado sorteio para a
sequência de sorteio do atleta.
3º Será realizado o sorteio dos atletas respeitando a sequência dos patrocinadores definida no
2º item.
A ordem cronológica de envio da solicitação de suplente não terá validade.
Obs: Se algum patrocinador solicitou mais de um atleta e foi um dos sorteados para participar
do sorteio de suplentes, o mesmo, terá direito a um atleta apenas, caso não fique entre os
sorteados não participará do sorteio de suplentes.

2.4.2 DATA LIMITE DE SORTEIO DE SUPLENTE
Só poderá ser sorteado suplente (exceto goleiro) até o primeiro jogo da semifinal respeitando o
dia e horário estipulado.

2.4.3 DATA DE INSCRIÇÃO DO SUPLENTE
O suplente para ser sorteado deverá estar inscrito pelo menos há 05 dias, para evitar montagem
de equipes.

2.4.4 DESISTÊNCIA DE ATLETAS
Os atletas que não forem mais participar do campeonato devem comunicar formalmente ao
patrocinador, assim o mesmo poderá sortear suplentes sem esperar o número de faltas
necessárias.

2.4.5 ATLETAS SORTEADOS
Os atletas sorteados e que por qualquer motivo saírem das equipes não poderão se inscrever
como suplentes neste mesmo campeonato.

2.4.6 CONTATO DO PATROCINADOR COM O SORTEADO
No ato do sorteio se o patrocinador entrar em contato com o sorteado e por algum motivo o
mesmo comunicar que não irá jogar, o patrocinador poderá sortear outro imediatamente, mas, se
não for possível o contato imediato e depois (outro dia) o patrocinador for informado que o
sorteado não irá jogar, poderá sortear outro suplente apenas no próximo sorteio.
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2.4.7 POSIÇÃO DOS JOGADORES SUPLENTES
Os jogadores a serem sorteados serão da mesma posição desde que tenha pelo menos 4
jogadores da mesma posição na lista de suplentes, se não houver o mínimo de jogadores, serão
sorteados de todas as posições [exceto o goleiro].

2.5 DAS PUNIÇÕES
2.5.1 JOGADORES TÉCNICOS E REPRESENTANTES
Item 01: Os jogadores e Técnicos (representantes) dos times serão punidos da seguinte maneira:
1º cartão vermelho um jogo de suspensão automaticamente;
2º cartão vermelho dois jogos de suspensão automaticamente;
3º cartão vermelho será eliminado do campeonato automaticamente;
O técnico que tomar qualquer punição referente ao item1estará impedido de adentrar a quadra
para orientação ao time.
Na suspensão do técnico da equipe não será permitido outro representante na quadra para
orientação ao time, ficarão somente os atletas da equipe, é valido para partida onde ocorreu a
expulsão e partidas de suspensão.
A equipe que não cumprir a suspensão do atleta ou técnico perderá os pontos disputados na
partida em caso de vitória ou empate, no caso de derrota perderá um ponto dos já
conquistados.

2.5.2 EQUIPE COM ATLETA ELIMINADO
A equipe que tiver atleta eliminado da competição por ter levado o 3º cartão vermelho ou por
agressão, somente poderá substituir o mesmo com atleta suplente, após o cumprimento de um
jogo;

2.5.3 TEMPO DE JOGO POR ATLETA
Todos os atletas relacionados na súmula deverão jogar no mínimo 6 minutos, sob a pena de
perder 01ponto no campeonato a equipe que desrespeitar, sendo que a equipe adversária não
terá o ponto perdido a seu favor.

2.5.4 TROCA DE ATLETA DURANTE A PARTIDA
O jogador que não respeitar as solicitações de troca durante a partida permanecendo na quadra,
sofrerá a seguinte punição: O atleta será eliminado do campeonato e será aplicado ás regras de atleta
eliminado conforme item deste regulamento 2.5.6.

2.5.5 AGRESSÓES FISICAS
O atleta e técnico que praticar agressão física contra adversários, árbitros, torcida ou jogadores
em qualquer dependência do clube, será automaticamente eliminado do campeonato e
responderá a processo administrativo e estará sujeito as penas previstas no estatuto do clube.
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2.5.6 PENA PARA ATLETA ELIMINADO
O atleta que for eliminado da competição, não irá participar em nenhuma premiação e ficará na
suplência automaticamente nos próximos campeonatos Futsal / Misto Sintético / Misto Grama /
Veterano no período de 365 dias.

O atleta eliminado, no próximo campeonato só poderá se inscrever como suplente.
2.5.7 OCORRÊNCIAS
Demais ocorrências serão analisadas pela Diretoria de Esportes.

2.5.8 COMBINAÇÃO DE RESULTADOS
Se acontecer algum jogo disputado entre duas equipes com resultado combinado para prejudicar
ou burlar classificação de outros times no campeonato, ou facilitar artilharia de jogadores, será
analisado pela diretoria de esportes, se comprovada a armação o jogo será anulado, nenhuma
equipe somará gols e pontuação, sujeito a punição administrativa do clube ao patrocinador
responsável pela equipe. (O clube se reserva no direito de punir da forma que achar adequado).
Será analisado pela diretoria de esportes a permanência do patrocinador para o próximo
campeonato em questão e outros campeonatos que o mesmo faça parte.

2.5.9 PARTIDAS NÃO CONCLUÍDAS
Após o início da partida, se não for concluída por abandono da quadra de uma das equipes, a
equipe que causar o término da partida por qualquer que seja o motivo, perderá 1 ponto dos já
conquistados, caso não tenha nenhum ponto ficará com o saldo negativo.
Será analisado pela diretoria de esportes a permanência do patrocinador para o próximo
campeonato em questão e outros campeonatos que o mesmo faça parte.

2.5.10 ATITUDES E CONDUTAS
Qualquer atitude, comportamento, Conduta Antidesportiva individual ou coletiva que não está
descrita nesse regulamento, que venha em consequência prejudicar o bom andamento do
campeonato será avaliada e julgada pela comissão de futebol que punirá severamente os
envolvidos.

2.5.11 PRERROGATIVA DO CLUBE
(O clube se reserva no direito de punir da forma que achar adequado os infratores desse
regulamento).

2.5.12 ATLETAS NÃO UNIFORMIZADOS
Atletas, técnicos ou representantes, inscritos em determinado time, mesmo não uniformizados,
poderão ser citados na súmula de jogo e penalizados se necessário.
Independentemente deste regulamento, todos os atletas, técnicos e patrocinadores estarão
sujeitos às normas: Estatuto e Regimento Interno da Sociedade Esportiva Gran São João.
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2.6 DOS JOGOS
2.6.1 TEMPO DE JOGO
Os jogos serão de 20 min por 20 min, os primeiros 15 minutos com cronômetro corrido e os 5
minutos finais com cronômetro parado, com 10 minutos de intervalo.

2.6.2 UNIFORMES
Todas as equipes deverão comparecer para a competição devidamente uniformizada, (camisa,
calção e meião). Se cometer esta infração, o infrator não somará os pontos disputados, sendo
que o adversário não se beneficiará dos pontos perdidos pelo infrator.

2.6.3 CALÇADO APROPRIADO
Não será permitido o uso de chuteiras society, somente calçados apropriados para o futsal/indoor
a equipe/atleta que não obedecer terá seu nome relatado em súmula e sofrerá punição, perca de
01 ponto para a equipe e um jogo de suspensão para o atleta.

2.6.4 QUANTIDADE DE JOGADORES
Todas as equipes poderão jogar com no mínimo 04 e máximo de 05 jogadores somando entre
jogadores de linha e goleiro.

2.6.5 CONFERÊNCIA DE SUMULA
O capitão da equipe deverá CONFERIR E ASSINAR a súmula do seu jogo e o mesmo
poderá retirar uma cópia da súmula na secretária do clube com prévia solicitação.

2.6.6 ATRASO DE JOGADOR
O jogador atrasado só poderá entrar em quadra até o apito final do 1° tempo, após não será
permitida a entrada de nenhum atleta.

2.6.7 SUBSTITUIÇÃO DE JOGADORES DURANTE O JOGO
Não haverá limite no número de substituições.
O jogador substituído poderá retornar ao jogo.
Para substituição de jogadores durante a partida seguirá o determinado pelo CBFS, exceto para a
posição do jogador inscrito como goleiro onde o mesmo deverá jogar no mínimo 06 minutos no
gol, podendo ser substituído a qualquer momento por qualquer jogador de sua equipe
caracterizando a opção de jogar como goleiro linha.
Somente os atletas e técnicos das equipes poderão permanecer no banco de reservas.
O atleta e técnico expulso não poderão ficar no banco de reservas.
Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. Os
casos omissos no presente regulamento serão seguidas as regras oficiais da Confederação
Brasileira de Futsal.
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2.7 DOS PATROCINADORES
2.7.1 REGULAMENTO E TABELA DE JOGOS
Os patrocinadores deverão entregar a todos os atletas uma cópia da tabela de jogos e do
regulamento do campeonato.
Deverá avisar sempre os jogadores a toda e qualquer mudança na tabela
Caso o patrocinador solicite o jogador deverá entregar o uniforme no final do campeonato.

2.8 DOS CANCELAMENTOS DAS RODADAS
2.8.1 MOTIVO
O cancelamento só ocorrerá em casos de Eventos, Shows, Feriados, Força Maior (somente
com a aprovação da Diretoria de Esportes) e serão marcadas novas datas, sendo que o
campeonato seguirá as datas tabela principal.
As rodadas canceladas poderão ser marcadas a noite durante a semana e todos os
patrocinadores avisados e deverão avisar os atletas.
Toda e qualquer mudança será comunicada por escrito e afixada nos QUADROS DE AVISO DO
CLUBE e do site do clube em www.gran.com.br em portal do futebol para se evitar
comentários paralelos que possam prejudicar o bom andamento do campeonato.

2.9 DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FUTEBOL
2.9.1 DIRETORES DE ESPORTES
A responsabilidade do cumprimento do regulamento vigente com punições, cancelamento de
rodadas, etc. ficará a cargo da comissão de futebol com os seguintes membros :

CARLOS AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR (Diretor de esportes)
ADENILSON SANTOS (Diretor de esportes)
CARLOS BORGES (Diretor de esportes)
RODRIGO ROCHA (Diretor de esportes)

BOA SORTE A TODOS.

Diretoria de Esportes
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