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COORDENAÇÃO DE FUTSAL
DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER

REGULAMENTO GERAL DO FUTSAL 50+/ 2019

JUNHO DE 2019

“CAMPEONATO INTERNO DE FUTSAL 50+/ 2018”
APCEF/PR – GESTÃO UNIÃO
DIRETORIA DE ESPORTES

“REGULAMENTO GERAL”
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º -

Este regulamento é um conjunto das disposições que regem o campeonato interno de
FUTSAL 50+, 2019, Coordenação de Futsal e Diretoria de Esportes.

Artigo 2º -

As equipes inscritas que participarem das disputas dos jogos serão consideradas
conhecedoras deste regulamento.

Artigo 3º -

Os jogos serão coordenados pela Diretoria de Esportes da APCEF/PR.

§ único: -

É da competência desta Diretoria de Esportes, zelar pela execução do campeonato.

DOS OBJETIVOS:
Artigo 4º -

Procurar desfrutar das condições oferecidas pela sede social da APCEF/PR, dar
condições a um maior número de sócios e dependentes de participarem de uma
atividade que lhe possibilite o desenvolvimento físico, de selecionar atletas para
representar efetivamente a APCEF/PR, em campeonatos externos na modalidade, que
estejam dispostos a contribuir participativamente, bem como o congraçamento
interpessoal.

DOS PARTICIPANTES:
Artigo 5º -

O campeonato interno de FUTSAL 50+ 2019, será disputado exclusivamente, por
sócios e dependentes da APCEF/PR, lotados na capital e interior.

§ primeiro:

Somente poderão participar do Campeonato os sócios com 50 anos ou mais. O
sócio com 49 anos que completar 50 anos até 31/12/2019 poderá ser inscrito.

§ segundo: Para goleiros, serão aceitas inscrições de sócios com 45 anos ou mais (nascido
até 31/12/1974);
Artigo 6º -

Todas as inscrições dos atletas sócios e dependentes, deixará clara que os
mesmos, foram submetidos a exame médico, e encontram-se em perfeito estado
de saúde física, para a prática do esporte. Na ficha de inscrição de cada equipe,
cada atleta assinará a declaração de capacidade física.

Artigo 7º -

Será obrigatório a apresentação do atestado médico informando estar apto à praticas
esportivas.

Artigo 8º -

Será obrigatória à apresentação da carteira de sócio da APCEF/PR, antes de cada
início de jogo, ao mesário, diretor de esportes da APCEF/PR, coordenador da
modalidade da APCEF/PR e o coordenador de esportes da APCEF/PR, quando
houver necessidade.

Artigo 9º -

não estar em atraso com as mensalidades da APCEF/PR; o associado deverá quitar
seus débitos em até 3 (três) dias úteis após a data da realização da partida em
questão. Em caso do não cumprimento deste item, o mesmo estará sujeito a
suspensão do campeonato por 1 (uma) partida. Em caso de reincidência, o atleta será
excluído do campeonato. Cheques serão aceitos desde que compensados até a data
limite dentro do prazo de 3 (três) dias úteis. Para cheques devolvidos ou sem fundo: O
atleta será considerado inadimplente ocasionando a suspensão do atleta.

§ único: -

No caso de inadimplência, a Coordenação informará diretamente aos sócios logo após
o término da rodada.

Artigo 10º - Os representantes das equipes inscritas no campeonato interno de FUTSAL 50+ 2019,
deverão preencher a ficha de inscrição em letra de forma ou enviar via e-mail com o
nome completo e telefone celular atualizado de cada sócio.
§ Único -

Nos dias de jogos não será permitido à inscrição de atletas.
As inscrições e alterações na lista de atletas serão aceitas até as 20 horas de sextafeira, dia que antecede a rodada.

Artigo 11º -

O atleta que for inscrito por mais de uma equipe, deverá formalizar antecipadamente
esta Coordenação (monitor@apcefpr.org.br), optando por uma equipe.

§ único: -

No caso de um ou mais atletas, que venha a participar por mais de uma equipe, o
mesmo será eliminado da competição, advertido pela diretoria da APCEF/PR e a
equipe (que repetir a inscrição desse mesmo atleta) será punida com a perda dos
pontos da partida em questão.

Artigo 12º -

Todos os sócios, inscritos no campeonato, ficam obrigados a respeitar todos os
princípios disciplinares impostos pela regra do FUTSAL, além dos prescritos neste
regulamento.

Artigo 13º - A EQUIPE QUE NÃO COMPARECER PARA O JOGO EM QUALQUER FASE DO
CAMPEONATO DEVERÁ ARCAR COM UMA MULTA NO VALOR DE R$300,00,
PERDERÁ OS PONTOS REFERENTE À PARTIDA EM QUESTÃO E O PLACAR
SERÁ DE 1X0. Em caso de reincidência, o valor da multa passará a ser de R$600,00
e a equipe será eliminada do campeonato podendo ainda (todos os atletas) ser
julgada pela comissão disciplinar (em caso de W.O., os atletas da equipe infratora que
assinarem a súmula estarão isentos de punição). No caso de dupla desistência, o valor
da multa será de R$ 600,00 e as equipes dividirão as despesas.
Artigo 14º -

Todos os resultados dos jogos realizados ou a realizar com equipes eliminadas e ou
desistentes serão considerados 1x0. Os gols já marcados não serão computados para
efeito de artilharia.

Artigo 15º - A(s) equipe(s), que abandonar (em) a quadra de jogo com a partida em andamento,
perderá a partida por 1x0 para efeito de classificação.
Artigo 16º-

A equipe que abandonar a competição ou for eliminada depois de iniciada, arcará com
uma multa no valor de R$600,00

Artigo 17º-

A partida que for interrompida, por falta de energia elétrica, de segurança ou qualquer
outro motivo, deverá ser aguardada por 30 (trinta) minutos para dar continuidade com
o tempo que faltava para ser jogado. Na hipótese de ocorrência da suspensão da
partida, depois de decorridos dois terços do tempo regulamentar, 27 (vinte e sete)

minutos, será a mesma tida como acabada para todos os efeitos, acolhendo-se o
resultado de quadra, exceto quando for interrompida por insuficiência de jogadores de
uma ou de ambas as equipes, já que nesse caso a partida é considerada encerrada.
§ único:

Em caso de suspensão da partida, antes dos 27 (vinte e sete) minutos, dois terços de
jogo, a partida deverá ser remarcada para outra data tendo o seu início com o tempo
restante que faltava mantendo-se os placares.

Artigo 18º-

Os recursos impetrados pelas equipes participantes do campeonato, deverão ser
enviados por escrito a coordenação de esportes até terça feira às 18h00min seguinte à
ocorrência.

Artigo 19º - É vedado o início de uma partida, sem que as equipes apresentem-se com o mínimo
de três (3) atletas. Neste caso a(s) equipe(s) será (ão) enquadrada(s) no artigo 13º do
regulamento geral do campeonato.
§ primeiro:

Não será permitida a continuação da partida se uma ou as duas equipes ficarem
reduzidas a menos de 3 (três) atletas cada em quadra. No caso das 2 (duas) equipes
ficarem sem o mínimo legal de atletas, as 2 (duas) serão consideradas perdedoras e
nenhum ponto ganho será atribuído as mesmas.

§ segundo: Se durante uma partida o numero de jogadores de uma equipe for inferior a 3(três), a
partida será encerrada e a equipe faltosa perderá o jogo. Se a equipe considerada
vencedora estiver com vantagem no momento de encerramento da partida de que trata
este parágrafo, a contagem nesta ocasião será mantida. Porem, em caso contraria, a
equipe infratora perderá o jogo por 1x0 e o gol será dado ao goleiro da equipe.
Artigo 20º- O(s) atleta(s) que agredir(em), fisicamente e moralmente o(s) companheiro(s),
adversário(s), árbitros, mesário, diretoria e coordenador de esportes, será(ão)
julgado pela comissão disciplinar podendo sofrer suspensão de até 720
(setecentos e vinte) dias das atividades esportivas promovidas pela diretoria de
esportes e ou eliminação do quadro de sócios, através de deliberação da
diretoria executiva da APCEF/PR.
§ 1º –

O atleta reincidente terá a sua punição levada à apreciação da diretoria da APCEF/PR,
podendo ser excluído do quadro social.
Toda punição aos atletas serão julgadas com base no código de justiça desportiva

§ 2º -

O atleta que praticar ato desleal ou inconveniente durante a partida, terá a penalização
de até 2 partidas.

§ 3º -

O atleta que assumir atitude contraria a disciplina ou a moral desportiva, terá a
penalização de até 5 partidas.

Artigo 21º-

As regras das disputas, serão oficiais editadas pela C.B.F.S. acrescidas às seguintes
normas.

Artigo 22º - Os jogos terão a duração de quarenta (40) minutos, divididos em dois tempos de vinte
(20) minutos, com intervalo de cinco (5) minutos para descanso.
§ único

Os (2) dois minutos finais de cada tempo, serão cronometrados pelo mesário.

Artigo 23º - As equipes serão formadas por cinco (5) atletas, um dos quais é o goleiro.
Artigo 24º -

O tempo de jogo somente será paralisado, a pedido do árbitro da partida, e nos
pedidos de tempo para instrução.

Artigo 25º - Os cartões amarelos recebidos pelos atletas durante os jogos, serão computados para
controle de suspensão.
§ primeiro: - O atleta que receber cartão vermelho, durante o transcorrer do jogo ou após o jogo
cumprirá suspensão automática de um jogo, podendo ser julgado pela comissão
disciplinar baseado no Código brasileiro de Justiça Desportiva, podendo essa pena ser
aumentada conforme a gravidade da expulsão.
§ segundo: O atleta que receber três (3) cartões vermelhos, será eliminado da competição.
§ terceiro:

O atleta após receber três (3) cartões amarelos cumprirá suspensão automática de 1
partida. Porém, se na partida o atleta tiver tomado pelo menos 1 cartão amarelo e logo
após o vermelho, este cartão amarelo será zerado mantendo os cartões amarelos das
rodadas anteriores e o vermelho da mesma partida cumprindo apenas uma partida de
suspensão.

§ quarto:

Os cartões amarelos serão zerados no final da primeira fase, porém, em caso do
recebimento do terceiro cartão amarelo na última rodada do campeonato, o mesmo
deverá cumprir uma partida de suspensão automática na primeira rodada da segunda
fase.

Artigo 26º - A equipe que colocar qualquer atleta para jogar e este esteja suspenso pela
APCEF/PR, e do campeonato, será eliminada do campeonato, enquadrada no artigo
16º do regulamento geral da competição, e o jogo será considerado (W x O).
Artigo 27º - Da forma de disputa do campeonato:
PRIMEIRA FASE: As equipes inscritas no campeonato jogarão entre si, todas contra
todas, na primeira fase.
SEGUNDA FASE: Classificam-se para a próxima fase as 4 (quatro) melhores equipes
e realizam o cruzamento olímpico para definição da fase final.
As equipes vencedoras disputarão a final e os perdedores o terceiro e quarto colocado.
Ex.:
2º X 3º – JOGO 1
1º X 4º – JOGO 2
Em caso de empate na segunda fase (semifinal) haverá 1 (um) tempo de 5 (cinco)
minutos corridos de prorrogação. Persistindo o empate a vitória será dada a equipe
melhor colocada na primeira fase. Na terceira fase (final e disputa de 3º e 4º), haverá 1
(um) tempo de 5 (cinco) minutos corridos de prorrogação. Persistindo o empate, a
partida será decidida em cobrança de 3 (três) penalidades alternadas por cada equipe,
e se persistir o empate, as cobranças serão alternadas de 1 (uma) a 1 (uma) podendo
cobrá-las todos os atletas inscritos para o jogo.
Artigo 28º - Os atletas só poderão utilizar para as disputas das partidas, tênis de solado liso, ou
aquele apropriado para o FUTSAL.

§ único:

Será obrigatório o uso de caneleiras e uniforme completo, constituído de camisa
calção e meião. Caso haja detalhes no calção e meião que não venham a
atrapalhar o andamento do jogo, o mesmo será aceito por esta coordenação.

Artigo 29º - Cada equipe poderá inscrever até DOZE (12) atletas.
Artigo 30º - Se ocorrer à inscrição de duas ou mais equipes do mesmo grupo e no sorteio caírem
na mesma chave, estas equipes jogarão entre si, sempre na 1ª rodada de cada fase.
Artigo 31º - Para efeito de classificação na 1ª fase, os critérios para o “DESEMPATE” entre as
equipes participantes do campeonato, serão pela ordem:
a) - maior número de pontos ganhos – na fase
b) – maior número de vitórias – na fase
c) - saldo de gols – na fase
d) – confronto direto – na fase
e) - gols pró – na fase
f) - gols contra – na fase
g) – sorteio.
§ único: -

Quando envolver três (3) ou mais equipes em igualdade de pontos ganhos, o confronto
direto perde o efeito, prevalecendo os outros itens na seqüência.

Artigo 32º - Os jogos serão realizados aos sábados as 09h00, 09h50min. e 10h40min.; com tabela
pré-estabelecida a ser entregue aos representantes das equipes participantes.
§ primeiro - As equipes serão consideradas perdedoras em caso de W.O. duplo e ambas serão
enquadradas no art. 13º.
§ segundo - A tolerância para o início da primeira partida será de 5 minutos.
§ terceiro-

Pela paralisação do jogo, independentemente do motivo, as equipes deverão esperar
30(trinta) minutos até a determinação pela continuação, encerramento ou transferência
do jogo. Excepcionalmente a COORDENAÇÃO poderá rever esse tempo, desde que o
motivo da paralisação seja considerado de caráter gravíssimo.

§ quarto–

A suspensão do jogo citado anteriormente acarretará a continuação da partida de onde
ela foi interrompida, mantendo placar. Só poderão participar os atletas efetivamente
inscritos até a data do jogo inicial.

§ quinto–

A suspensão da partida, pelo arbitro, alegando falta de segurança em virtude de
agressão ao mesmo, acarretará na perda pela equipe infratora, independente do
placar ou tempo de jogo, tudo nos termos do transcrito na súmula do jogo pelo árbitro,
e/ou pela COORDENAÇÃO e a equipe será enquadrada no Art. 13º e 16º do
REGULAMENTO GERAL e será eliminada do campeonato.

§ único: -

Da falta, ou atraso do arbitro da partida no horário previsto dos jogos, o diretor de
esportes, o coordenador da modalidade e o gerente de esportes da APCEF/PR,
responderão com autoridade para uma decisão, isto é, poderá ser autorizado o jogo
com atraso ou cancelamento da partida, ou da rodada. A partida será transferida
preferencialmente para o domingo pela manhã, ou segunda feira, a primeira partida
ocorrendo as 19hrs e a segunda partida as 20hrs.

Artigo33º -

Os atletas das equipes desclassificadas do campeonato, não poderão participar por
outra equipe na seqüência das disputas.

§ único: -

A equipe que usar este dispositivo, será eliminada do campeonato e enquadrada no
Art. 14º e 16º, do regulamento geral das disputas.

Artigo 34º - Para inscrições de sócios novos no campeonato, a mesma será acolhida até a sextafeira que antecede a última rodada da primeira fase.
Artigo 35º - A equipe que tiver atleta excluído no transcorrer do campeonato por ter cometido atos
de indisciplina, não poderá ser substituído por outro atleta.
Artigo 36º - O jogador poderá ser técnico de outra equipe participante. No caso de expulsão não
poderá se apresentar em outro jogo na mesma rodada e também deverá cumprir a
suspensão na próxima rodada.
Artigo 37º-

Será conferido troféus para as equipes que se classificarem em 1º, 2º, 3º e 4º lugar;
troféu para o artilheiro do campeonato e defesa menos vazada, representada pelo
goleiro da equipe.

Artigo 38º - Os casos omissos neste regulamento, serão resolvidos pela Diretoria da APCEF/PR.
Curitiba, 14 de junho de 2019.

