
CAMPEONATO FUTSAL 

REGULAMENTO 
 

 

Da participação: 

   

 Bancários (a) sindicalizados, com exceções a serem definidas no Congresso Técnico.  

 Cada equipe poderá inscrever 06(SEIS), atletas que trabalhem no Grupo Empresarial, (vigilantes, estagiários, 

seguradoras, financeiras, banco postal), e esposos de funcionárias desde que as mesmas sejam sindicalizadas, 

entre estes, 02(DOIS) deverão ser goleiros.  

 01(um) bancários sindicalizados, em outra base territorial. 

 Poderá ser inscrito um filho de funcionário (a), sindicalizados. 

 Obrigatoriamente 03 (três) bancários terão que estar em quadra 

 Serão aceitas inscrições de atletas, sindicalizados ou não, (conforme acordado nos itens anteriores), 

somente até o final da fase classificatória.  
 

Do tempo de tolerância: 

 Será concedido o tempo de 15 (quinze) minutos de tolerância no horário fixado para o inicio do 1º primeiro 

jogo, sendo que se alguma equipe não comparecer para a partida, dentro deste tempo, será declarado o 

WO. A equipe que perder por 01 (um) WO, estará automaticamente eliminado do campeonato e os 

pontos anulados, e os atletas determinantes pelo WO, serão penalizados sendo vetada sua participação, 

no próximo campeonato.                       

   
Do tempo de jogo: 

  Dois tempos de 20 (vinte) minutos, com os 02(dois) últimos minutos de cada etapa cronometrados, e 

intervalo de 05 (cinco) minutos para descanso. 

 Prorrogação: Dois tempos de, 05 (cinco) minutos, sem intervalo para descanso. 

     Cobrança de Penalidades Máximas: Será obedecida a regra oficial. 

 

Das penalidades: 

 2º cartão amarelo – suspensão do atleta de uma partida. 

 1º cartão vermelho – suspensão do atleta de uma partida. 

 2º cartão vermelho – eliminação do atleta do torneio. 

 Os cartões amarelos serão zerados para as partidas semifinais, com exceção se o atleta levar o 2º cartão na 

ultima rodada da fase de classificação.  
 

Da solicitação de tempo: 

 Cada equipe poderá fazer uma solicitação, em cada tempo de jogo. 

 

Do número de faltas: 

 Cinco (5) faltas em cada tempo, sendo que na sexta (6ª) falta será cobrado tiro livre direto. 

 

Dos critérios de desempate: 
 Maior número de vitórias. 

 Saldo de gols. 

 Menor número de gols sofridos. 

 Confronto direto. 

 Sorteio. 

Das Semifinais: 
 As duas equipes melhores classificadas na fase classificatória terão a vantagem de jogar pelo empate no tempo 

normal.  

 

Das Finais: 

 Não haverá vantagem; continuando empatadas, terá uma prorrogação de 10(dez)min.com o último min.de 

cada etapa cronometrado, persistindo o empate cobrança de penalidades máximas.   
 


