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CAMPEONATO INTERNO DE FUTSAL LIVRE 2021 

 
REGULAMENTO  

 
 

I - DAS FINALIDADES E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 1º - O campeonato Interno de Futsal Livre da ADCMB tem como finalidades: 

 a) estimular a prática esportiva da modalidade entre os associados; 

b) proporcionar boas relações entre os participantes; 

d) exaltar a prática desportiva como instrumento de formação da personalidade; 

 

Art. 2º - Compete ao COE a coordenação da   competição em todas as suas fases e 

são atribuições: 

a)  promover, desenvolver e executar as ações necessárias ao pleno funcionamento 

da competição; 

b)  elaborar e fazer cumprir o regulamento, a tabela e quadro de controle da 

competição; 

c)  exigir a apresentação do formulário PAR-Q devidamente preenchido e assinado; 

d)  aprovar ou não a realização das partidas, à vista das condições necessárias para a 

sua realização; 

e) encaminhar para conhecimento e análise da – Comissão Disciplinar - as súmulas e 

relatórios das partidas com ocorrências de interesse de justiça desportiva e outras 

informações técnicas necessárias. 

 

II - DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 3º - Poderão participar da competição somente associados da ADCMB nas 

diferentes categorias de associação, com a contribuição social em dia e nascidos até 

01.01.2015. 

§ 1º - Os associados deverão se inscrever no COE, mediante o preenchimento da 

ficha de inscrição e preenchimento do PAR-Q. 
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§ 2º - As equipes serão formadas a partir das inscrições individuais, mediante a 

sorteio, considerando a idade, posição e nível técnico. 

§ 3º - Após iniciada a competição, os interessados em participar, comporão a lista de 

espera, que complementará as equipes que se fizerem necessárias até o final da 

primeira fase. 

 
 

III - DAS PARTIDAS 

Art. 4º - As partidas serão disputadas de acordo com as regras oficiais atualmente em 
vigor e atualizadas pela FIFA, excetuando-se as alterações constantes neste 
Regulamento. 
 
Art. 5º - As partidas serão disputadas em 2 períodos de 20 minutos com 05 minutos 
de Intervalo. O minuto final de cada tempo será cronometrado. 
 
Art. 6º -. Todo atleta inscrito deverá jogar no mínimo 10 minutos, no caso de 
reclamação do mesmo a equipe poderá ser penalizada com a perda de 3 pontos. O 
atleta poderá se recusar a participar da partida, desde que o mesmo assine um termo 
assumindo que não queria participar. 
  
 
Art. 7º - A bola a ser utilizada será fornecida pela ADCMB. 
 
Artigo 8º - Aos participantes será obrigatória à apresentação da Carteirinha de 
associado junto a mesa  ou documento de identificação. 
 

Art. 9º - O COE reserva-se o direito de alterar as disposições relacionadas neste 

regulamento sempre que julgar necessário para o bom andamento da competição, 

bem como alterar tabela de jogos (datas, locais, horários) e outras disposições na 

forma de comunicados. 

 

Art. 10º – Serão utilizados os seguintes critérios de pontuação: 

a) Vitória.................03 pontos; 

b) Empate...............01 ponto; 

c) Derrota................00 ponto. 

§ único – Em caso de WxO será considerado o placar de 3 x 0 em favor da equipe 

presente, e na reincidência a equipe infratora será eliminada da competição e todos os 

resultados anulados.  

Art. 11º -  ao final da Fase de classificação, aplicar-se-á o seguinte critério de 

desempate caso duas ou mais equipes terminem com a mesma pontuação: 
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A) Maior n° de Vitórias 
B) Saldo de Gols 
C) Maior n° de Gols Pró 
D) Menor n° de Gols sofridos 
E) Confronto Direto (somente no caso de equipes) 
F) Sorteio; 

 

Art. 12º - Não será obrigatório o uso da caneleira, mesmo assim, o Departamento de 

Esportes recomenda sua utilização pelos atletas como forma de proteção a sua 

própria integridade física. 

 

Art. 13º Nas fases eliminatórias, semifinal e final, que necessitam apontar um 

vencedor, o desempate será realizado seguindo-se: 

a) Realização de três (03) penalidades máximas alternadas, feitas por jogadores 

diferentes. 

b) em caso da persistência de empate nas três (03) penalidades alternadas, será 

cobrada uma penalidade alternada até que ocorra o desempate. O atleta só poderá 

repetir a cobrança após todos os jogadores que terminarem a partida, incluindo o 

goleiro, terem realizado uma cobrança de penalidade. 

 
 
 
 

IV - DA COMISSÃO DISCIPLINAR 

Art. 14º -  durante a realização do Campeonato, será composto a Comissão Disciplinar, 

aos quais competirá à aplicação das penalidades previstas neste Regulamento, 

inclusive aos casos omissos do mesmo. 

Art. 15º - Em caso de briga ou agressão física a qualquer jogador ou membro da 

coordenação e/ou arbitragem, o jogador será eliminado automaticamente do 

campeonato e julgado pela comissão disciplinar conforme estatuto ADCMB. 

Art. 16º - O jogador que tenham concordado em participar do campeonato reconhece 

a Comissão Disciplinar, bem como tem ciência que poderá ser julgado conforme o 

Estatuto Social da ADCMB. 

Art. 17º -  será competente a interpor recursos o próprio jogador ou equipe em 

formulário específico fornecido no COE da ADCMB, preenchido e entregue até as 

16:00 horas do 1º  dia útil  seguinte à partida na Coordenadoria de Esportes ou Central 

de Atendimento.  
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Art. 18º - Não caberá recurso às decisões do Conselho de Recursos/Comissão 

Disciplinar. 

Art. 19º - Não serão aceitas reclamações verbais para com os responsáveis pela 

Organização do Campeonato. Estas devem ser feitas por escrito em formulário 

fornecido pela ADCMB e entregues na Coordenadoria de Esportes ou Secretaria. 

 

V - DAS PREMIAÇÕES 

ART. 20º - Serão premiados com medalhas, as equipes Campeã e Vice-Campeã, nas 

séries Ouro e Prata 

 

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 21º – As substituições são livres, ou seja, o jogador substituído pode retornar à  
mesma partida. 
 
Art. 22º - Será fornecido o uniforme aos jogadores, mediante o pagamento de taxa de 
lavanderia. 
 
Art. 23º - Todos jogadores são responsáveis pela sua Condição Física para a prática 
desportiva.  
 

Art. 24º - Todos os jogadores deverão ter o exame médico em dia ou ter preenchido o 

Questionário de prontidão para atividade física (PAR-Q). 

Art.  25º - É de responsabilidade e competência do jogador: 

a) Conhecer o teor deste Regulamento e de suas implicações; 
b) Zelar para que cumpra as obrigações aqui previstas; 
c) Zelar para que a disputa em campo seja realizada com espírito de amizade, 

cordialidade e disciplina, respeitando a decisão dos árbitros e seus auxiliares. 
d) Respeitar as decisões em sua equipe. 

 

Art. 26º - O Sistema de disputa utilizado nesta competição será composto por duas 

fases, conforme a seguir: 

1ª fase – Todas as equipes jogarão entre sí em turno único , classificando as 4 

primeiras colocadas para a fase seguinte na Chave Ouro. As equipes 4ª e 5ª 

colocadas irão diretamente para a Chave Prata. 
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2ª fase – Eliminatória Simples para determinar o campeão e vice da Chave Ouro, 

sendo que as equipes derrotadas na semifinal irão para a Chave Prata, que definirá o 

Campeão e Vice da Chave Prata. 

 

Os casos omissos neste Regulamento serão julgados pela Coordenadoria e Esportes 

e se necessário pela Comissão Disciplinar 

 

 

 

 

Coordenadoria de Esportes 

 
 
 
 
 
 

 

 


