
 
 

REGULAMENTO GERAL 
 

CAMPEONATO FUTSAL 
ADULTO 2022 

 
 

      

 

I – DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO:   

 
A Prefeitura de Paulínia irá realizar a partir de abril, o Campeonato Municipal de Futsal. 

 

A organização do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022 caberá a empresa contratada SUCESSO. 

O Departamento da SMESP caberá a fiscalização do serviço prestado. 

Quaisquer casos omissos serão decididos pela Empresa contratada que compete: 

a) Zelar pelo cumprimento do regulamento em vigor;  

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

c) Fazer cumprir todas as punições deferidas pela Comissão Julgadora  

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

Desportiva.  

 

II - DA PARTICIPAÇÃO: 

Poderão participar equipes do município de Paulínia, sendo que o campeonato somente será realizado 
se houver no mínimo 4 (quatro) equipes inscritas na categoria.  

O Campeonato será dividido em 8 (oito) categorias:  

MASCULINO  

Sub-20 (nascidos em 2002, 2003 e 2004) / 1ª Divisão / 2ª Divisão / Veterano (nascido a partir 1987) / 
Veteraníssimo (nascido a partir 1977) / Master (nascido até 1972) 

FEMININO 

 Sub-20 (nascidos em 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006)  / Adulto 

Os jogos acontecerão no Ginásio de Esportes do Centro e do Jardim Calegaris, de segunda a sexta-feira 
no período da noite, sábado no período da tarde e noite e domingo no período da manhã e tarde. 
No banco destinado aos reservas, no início da partida e durante seu transcorrer somente poderão 
permanecer sentados, os atletas reservas inscritos na modalidade, devidamente uniformizados e 
identificados, em condições de participar da partida e mais 02 (dois) membros da comissão técnica. 
 
Não será aceito, em hipótese alguma, atleta sem caneleiras e tênis desapropriado para as partidas de 
futsal. 
Não será permitido aos jogadores atuarem na partida sem o documento original exigido. 

 
III - INSCRIÇÕES: 
 

As Fichas de Inscrições estarão disponíveis para download no site www.paulinia.sp.gov.br e no 
facebook, https://www.facebook.com/Copa-Paulinia-Futsal-2022-100571505920524/ 



Cada equipe para participar do Campeonato deverá doar 01 (uma) cesta básica no ato da inscrição 
junto com a ficha de inscrição devidamente preenchida. Tudo que for arrecadado será destinado as 
famílias em vulnerabilidade social do município. 

Mais informações: (19) 3874-5752 

As inscrições serão realizadas nos dias 26/3 e ou 2/4 

Prédio Esportiva 31 de Março – Rua 31 de Março, 333 – bairro Santa Cecília (em frente ao Hotel Ibís) 

As equipes poderão inscrever no mínimo 8 e no máximo 15 atletas, sendo até 4 atletas sem vínculo 
com o município. 

Documentos necessários para inscrição:  Somente a Ficha de Inscrição digitalizada. 

 Não haverá substituição de atletas, após a entrega da ficha de inscrição à Comissão 
Organizadora. 

 O atleta poderá se inscrever em uma equipe e categoria. Caso ocorra dupla inscrições 
prevalecerá onde ele jogar primeiro e automaticamente será excluído da outra equipe e ou 
categoria. 

IV – CATEGORIA E IDADE 

1ª DIVISÃO Idade mínima nascidos em 2004  

2ª DIVISÃO Idade mínima nascidos em 2004  

VETERANO Idade mínima nascidos em 1987  

VETERANÍSSIMO Idade mínima nascidos em 1977 

MASTER Idade mínima nascidos em 1972  

SUB-20  Nascidos em 2002/2003 e 2004 

FEMININO ADULTO Idade mínima nascidas em 2004  

FEMININO SUB-20 Nascidas em 2002/2003/2004/2005 e 2006 

OBS: Atletas de 16 e 17 anos poderão participar da categoria Feminino Sub-20, 
somente com autorização expressa dos pais ou responsável legal sob pena de serem 
impedidos da participação do Campeonato Municipal de Futsal 2022.   

V - DA COMISSÃO TÉCNICA  
  

Aos membros da comissão técnica quando no banco de reservas, somente serão permitidas as seguintes 

vestimentas; camisa com mangas ou agasalho, calça, shorts, tênis ou sapato. Não será permitido o uso 

de bonés, camisa sem manga, sandálias ou chinelos.  

 

 2 (Dois) dirigentes que poderão atuar como técnico pela sua equipe 

  

 



VI – DO SISTEMA DE DISPUTA:  
  

 O Campeonato será disputado conforme tabela elaborada pela Empresa Contratada, observando 

em cada categoria o número de equipes inscritas, tabela esta que fará parte integrante deste 

regulamento.  

  

 Os jogos serão disputados de acordo com as regras oficiais de Futsal da FIFA e as modificações e 

adaptações poderão ser decididas de comum acordo com todas as equipes participantes por 

ocasião do congresso técnico.  Todas as Categorias terão duração de 40 (quarenta) minutos, 

divididos em dois períodos de 20 (vinte) minutos, com um intervalo de 05 (cinco) minutos.  

 

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

tempo, ao sinal do árbitro, quando a bola sair do recinto de jogo e no último minuto de cada 

tempo na fase final. 

  

 A identificação dos atletas e comissão técnica será através de um documento oficial com foto, RG 

Original, CNH, CREFs, Carteira Profissional de Trabalho ou Passaporte. (Não Serão aceitos 

documentos por celular e ou xerox) 

   

 Os jogos terão início nos horários fixados na tabela, sendo admitida uma tolerância de 15 

(quinze) minutos somente na primeira partida da rodada, ficando a critério do árbitro a 

prorrogação ou não deste tempo suplementar.  

  

 A partida inicia-se no mínimo com a apresentação de 05 (cinco) atletas, devidamente 

uniformizados dentro dos horários previstos e após início do jogo pode ser reduzida até 03 (três) 

para condições de jogo. O não cumprimento desta determinação, automaticamente levará a 

equipe infratora a perder por WO Técnico, sendo o resultado de 1x0 onde gol será anotado para 

o capitão da equipe. Não é necessária a saída de bola para caracterizar o WO Técnico.  

 

 O "mando" de jogo pertencerá sempre à equipe colocada à esquerda na tabela, cabendo à 

mesma a responsabilidade pela troca de camisas, em caso de coincidência de cores pelas 

equipes.  

 Quando um jogo não se realizar ou for interrompido por motivo alheio à vontade das equipes, ou 

for anulado, caberá à comissão julgadora decidir pela continuação e ou não realização dele.  

 

 Somente poderão participar dos jogos, os atletas que comparecerem até o término do intervalo 

de jogo.  

 

VII – DA CLASSIFICAÇÃO:  

 

Vitória: 03 pontos  

Empate: 01 ponto 

Derrota: 00 ponto  

WO:  - 03 pontos (perde 3 pontos) 

 



Em caso de WO em qualquer fase da competição a Equipe, Atletas e membros da Comissão Técnica a 

equipe será eliminada da competição e como penalização estarão SUSPENSOS por 02 (dois) anos de 

participar de qualquer Evento Esportivo que esteja ligada a Secretária de Esportes de Paulínia. 

Na hipótese de uma equipe vencer por W X O, além dos 03 (três) pontos ganhos terá a seu favor o 
resultado de 01 X 00 (um gol a zero) que será computado ao capitão da equipe. 
 

 Quando houver empate entre 02 (duas) equipes na soma de pontos, o desempate dar-se-á da 

seguinte maneira e em ordem sucessiva de eliminação: 

a) Resultado do confronto direto; 
b) Maior número de vitórias na fase; 
c) Menor número de gols sofridos; 
d) Maior número de gols marcados; 
e) Saldo de gols no grupo em que se verificou o empate: (nº. de gols feitos menos o nº. de gols sofridos); 
f) Gols average no grupo em que se verificou o empate: (nº. de gols feitos dividido pelo nº. de gols 
sofridos. Classifica-se o maior quociente); 
g) Melhor índice disciplinar no grupo ou fase, sendo: menor número de cartões vermelhos, amarelos; 
h) Sorteio. 
 

 Quando houver empate entre 03 (três) ou mais equipes na soma de pontos ganhos na fase, 
observar-se-ão os seguintes critérios: 
 
a) Maior número de vitórias, nos jogos disputados entre si; 
b) Menor número de gols sofridos, nos jogos disputados entre si; 
c) Maior número de gols marcados nos jogos disputados entre si; 
d) Saldo de gols no grupo ou turno nos jogos disputados entre si: (nº. de gols feitos menos o nº. de gols 
sofridos); 
e) Gols average no grupo ou turno nos jogos disputados entre si: (nº. de gols feitos dividido pelo número 
de jogos) 
 
Na hipótese da aplicação do critério de gol Average, dividir-se-á o número de gols 
positivos pelos negativos, considerando-se classificada a equipe que obtiver maior coeficiente e quando 
uma equipe não sofrer gol, ela é classificada, pois o zero é infinito, o que impossibilita a divisão, 
assegurando à equipe sem gols sofridos a classificação pelo sistema Average; 
 

VIII – FASE FINAL:  
 

 Jogo único 

 Tempo de Jogo corrido de 40 (quarenta) minutos divididos em dois períodos de 20 (vinte) 

minutos, com um intervalo de 05 (cinco) minutos. 

 Cronômetro será paralisado somente nos pedidos de tempo, onde cada equipe pode fazer um 

pedido por período, quando árbitro solicitar e no último minuto de cada tempo da fase final será 

cronometrado. 

 Após empate no tempo normal, haverá 05 (cinco) cobranças de penalidades por equipe onde 

permanecendo empate ela será alternada até que se haja um vencedor. 

 

IX – DA DISCIPLINA:  

Todas as infrações cometidas neste certame serão apreciadas e julgadas pela COMISSÃO JULGADORA 

responsável da Organização.  



 

  Estará suspenso da partida subsequente, o atleta, que receber: 

 

a) 01 (um) cartão vermelho (expulsão) ou; 

b) 02 (dois) cartões amarelos (advertência); 

c) O técnico expulso no jogo estará suspenso na próxima partida   

  A aplicação da suspensão será automática independente do resultado do julgamento a que for 

submetida no âmbito da Comissão Disciplinar  

 A contagem de cartões (vermelho e amarelo), para fins de suspensão automática, será feita de 

forma acumulativa, ou seja, os cartões não serão zerados de uma fase para outra                                         

 

Obs.: O cartão Vermelho não elimina os Cartões Amarelos, caso o atleta tenha recebido o      2º Cartão 

amarelo e expulso na mesma partida, deverá cumprir 2(dois) jogos de suspensão.  

 

 A quantificação de cartões recebidos, será de responsabilidade exclusiva das equipes disputantes 

da competição e independe de comunicação oficial 

 

 A contagem de cartões, para fins de suspensão automática, será feita separadamente e por 

tipologia de cartão, não havendo possibilidade de o cartão vermelho apagar o amarelo já 

recebido na mesma ou em outra partida 

 

 § Único – O cumprimento da Suspensão automática é de responsabilidade exclusiva de cada equipe, 

independente da comunicação oficial e do julgamento no âmbito da Comissão Julgadora. A indevida 

participação de atleta suspenso implicará automaticamente na perda da partida pelo placar de 1X0, 

caso a equipe infratora vença ou empate o jogo, caso contrário, será mantido o resultado da partida e o 

atleta ainda deverá cumprir a suspensão. 

  

§ 1º - No caso de AGRESSÃO CORPORAL, TENTATIVA DE AGRESSÃO FISICA OU AGRESSÃO MÚTUA, 

constantes em súmula através do relatório do árbitro, o (s) infrator (es) ou equipe (s) serão eliminados 

do certame, independentemente de outras punições que poderão ser impostas pela Empresa 

Organizadora.  

 

§ 2º - O (s) dirigente (s) ou atleta (s), mesmo que não participe da partida, desde que devidamente 

identificado na súmula ou através de comunicado oficial pela organização, em caso de tentativa ou 

agressão física ou moral a árbitros, auxiliares, anotadores, dirigentes e funcionários, serão suspensos da 

competição e de eventos promovidos, por período determinado pela Empresa Organizadora, e se de 

maior gravidade por prazo indeterminado.  

  

A empresa contratada, responsável pelo Campeonato se reserva no direito de punir, advertir, suspender 

ou eliminar o atleta, dirigente ou equipe que agir com conduta antidesportiva dentro ou fora da quadra 

durante o transcorrer do Campeonato, independente das penalidades impostas pela Empresa 

Organizadora.  

 Os atletas, dirigentes que já foram punidos em eventos anteriores deverão cumprir a punição. 

 E de responsabilidade dos Dirigentes a Conferência em Relação a punições dos atletas e 

dirigentes.      

 



 Caso haja inscrição de atleta cumprindo punição a equipe (NÃO) poderá substituir com nova inscrição 

de atleta.                                                 

X – DOS RECURSOS:  

 

Para as equipes devidamente inscritas no campeonato não será permitido à interposição de recursos na 

Justiça Comum. Os possíveis recursos administrativos deverão ser impostos perante a Comissão 

Organizadora até 24 horas após a partida que deu origem à sua interposição, com os documentos 

comprobatórios em anexo.  
 E-mail copapauliniafutsal@yahoo.com 

 

A Comissão Organizadora poderá de forma soberana, se julgar necessária, a qualquer tempo, durante e 

após a competição, exigir a apresentação de documentos originais de identificação e comprovantes de 

moradia, aos atletas e dirigentes inscritos, estabelecendo um prazo para esta comprovação, que se não 

atendida, acarretará na perda de pontos da partida onde houve a participação irregular.   

 

XI – DA PREMIAÇÃO:  

 

Serão oferecidos troféus e medalhas às equipes classificadas em 1º e 2º lugares, Troféu para artilheiro e 

melhor goleiro.  

 

XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

 Todos os atletas deverão portar trajes que sejam permitidas e aprovadas pela FIFA, sendo obrigatório o 

uso de camisa, calção, meias, tênis apropriado e caneleiras. (Fiscalização da arbitragem)  

 

1. Não serão permitidos, no interior do Ginásio, a utilização de buzinas, instrumentos de percussão, 

baterias, canetas laser e afins, ou quaisquer outros objetos ou artefatos que produzam som ou 

ruídos e que venham a dificultar ou perturbar o bom andamento dos jogos, além de latas de 

bebidas e ou garrafas. Nestes casos a arbitragem paralisará as partidas e pedindo para que os 

torcedores parem com o uso incontrolável destes objetos. 

 

2. Em caso de queda de energia durante o transcorrer do jogo, cabe ao árbitro aguardar (30) trinta 

minutos cronometrados pela mesa, caso não retorne a energia, o jogo será dado por encerrado e 

o resultado somente será mantido, se houver 2/3 (dois terços) do tempo de jogo já realizados. 

Caso contrário será analisado e julgado pela comissão organizadora. 

 

3.  A Comissão Organizadora e a Prefeitura Municipal de Paulínia não se responsabilizarão 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 e a responsabilidade sobre qualquer incidente físico que possa ocorrer.  

  

 Todos os casos Omissos serão resolvidos pela empresa organizadora Sucesso.  

 

Paulínia, 9 de Março de 2022. 

mailto:copapauliniafutsal@yahoo.com

