CAMPEONATO DE FUT-SAL – Masc/Fem.
2.016
REGULAMENTO
Organização:

- CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FEB
- PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA.

DA PROMOÇÃO E OBJETIVOS
ARTIGO 01: O Campeonato de Futsal é uma promoção do Centro Universitário da Fundação
Educacional de Barretos, através da Assessora Acadêmica da Pro-Reitoria de Extensão e
Cultura.
ARTIGO 02: Procurar-se-á através do desenvolvimento do campeonato, promover um
intercâmbio esportivo entre os participantes, bem como contribuir para o desenvolvimento e
integração da comunidade Febiana.
DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO
ARTIGO 03: O Campeonato de Futsal obedecerá às disposições desse regulamento das
regras oficiais da Federação Paulista de Futsal e das demais Legislações Esportivas em vigor.
ARTIGO 04: A organização e coordenação geral do campeonato serão da Reitoria do
Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, através da comissão organizadora,
presidida pelo Profº José Eduardo Batista.
ARTIGO 05: A organização compete :
a) interpretar este regulamento e zelar pela sua execução
b) elaborar, observar e fazer cumprir a tabela dos jogos.
c) designar oficiais de arbitragem e representantes dos jogos não sendo admitido qualquer
impugnação ou veto aos indicados.
d) aprovar ou impugnar resultados dos jogos após exame das súmulas e respectivos relatórios
no prazo de 12 horas úteis após sua realização.
e) apreciar e julgar todas as infrações cometidas neste campeonato.
f) examinar os documentos dos atletas inscritos de acordo com o estabelecido neste
regulamento.
DOS PARTICIPANTES
ARTIGO 06: Poderão participar do campeonato somente equipes representantes do Centro
Universitário da Fundação Educacional de Barretos.
ARTIGO 07: Somente poderão participar do campeonato atletas que estejam devidamente
inscritos no certame e que tenham algum vinculo com a Instituição. Atletas menores de 18
anos de idade ficam sob a responsabilidade de cada representante das equipes em qual
estiver inscrito. Considera-se vinculo alunos, professores e funcionários.

ARTIGO 08: A entidade que participar com atletas irregulares ( não inscritos ) será
automaticamente eliminada do certame.

ARTIGO 09: A inscrição do atleta para participar no campeonato deverá ser feita através do
site da instituição em relação nominal, cedida pelos promotores do evento, a qual deverá ser
preenchida, com todas as respectivas informações, e enviada para o e-mail esportes@feb.br.
ARTIGO 10: Será permitida a inscrição de no máximo 18 atletas, 01 técnico e 01 massagista,
os quais terão direito de permanecer no banco de reserva. (INSCRIÇÃO DO TÉCNICO E
MASSSAGISTA DEVERÁ CONSTAR SOMENTE EM SÚMULA)
ARTIGO 11: O prazo para preencher a ficha de Inscrição (completar), será até as 17:00 horas
do dia do jogo, com apresentação do documento que prove seu vinculo com a Instituição. Será
obrigatória a apresentação antes do início de cada partida dos seguintes documentos originais;
carteira do Unifeb ou Carteira de Identidade ou Carteira de Motorista.
PARÁGRAFO ÚNICO: As equipes poderão protocolar novos atletas até o limite de 18
inscrições e até o termino da 1ª fase do campeonato.
ARTIGO 12: O atleta inscrito por uma equipe não poderá participar por outra equipe durante
todo o campeonato, mesmo que sua equipe já tenha sido desclassificada.
ARTIGO 13: O atleta que se inscrever por mais de uma equipe, terá validado sua inscrição na
primeira equipe em que o mesmo jogar, sendo que as demais equipes em que ele estiver
escrito poderão trocar de ficha, isto respeitando o artigo 11º do regulamento.
ARTIGO 14: Os jogos serão disputados de acordo com as regras oficiais em vigor,
atualizadas pela FIFUSA.
ARTIGO 15: Todas as partidas terão duração de 30 minutos, divididos em 02 tempos de 15
minutos corridos, com intervalo de descanso de 05 minutos. O tempo será paralisado somente
nos pedidos de tempo ou a critério dos árbitros.
ARTIGO 16:

Os jogos terão início nos horários fixados na tabela, sendo:
1º Jogo: 19:30 hs com tolerância máxima de 15 minutos (19:45 horas)
2º Jogo: 20:00 hs sem tolerância.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A equipe que não se apresentar pronta para jogar após esta
tolerância perderá pôr não comparecimento – W.O (placar será de 1 x 0), sendo revertido todos
os resultados anteriores a (1x0) para seus adversários.
ARTIGO 17: O mando de jogo pertencerá à equipe colocada ao lado esquerdo da tabela,
cabendo a mesma a responsabilidade pela troca de camisas em caso de coincidência de
cores ou modelo que venha prejudicar a arbitragem.
ARTIGO 18: É de competência da Comissão Organizadora, a transferência de uma partida
em casos extraordinários de absoluta força maior.
DA PONTUAÇÃO :
ARTIGO 19: Para efeito de classificação, a contagem de pontos ganhos será a seguinte:
a) Vitória 03 pontos
b) Empate 02ponto
c) Derrota 01ponto
ARTIGO 20: Na hipótese de uma equipe vencer a partida pôr WO, além dos 03 pontos
ganhos terá a seu favor o placar de 1 x 0 .

PARÁGRAFO ÚNICO: Para efeito de estatística o gol será computado em favor do capitão da
equipe.
ARTIGO 21: No caso de duas ou mais equipes terminarem empatadas na soma de pontos
ganhos, na respectiva fase, o desempate será da seguinte maneira, em ordem sucessiva de
eliminação, estabelecida sempre com base em critério único:
a) Prevalecerá o resultado do confronto direto. - somente quando empata duas equipes
b) Maior numero de vitórias
c) Menor número de gols sofridos
d) Melhor saldo de gols ( marcados menos sofridos ) na fase
e) Maior número de gols marcados
f) Sorteio
PARÁGRAFO ÚNICO: Quando um jogo terminar empatado e houver a necessidade de ter um
vencedor, o desempate será da seguinte maneira:
a) Decisão será através de cobrança de penalidades em número de 03, cobranças pôr atletas
diferentes e que terminaram a partida. Caso ainda persista o empate, nova série de penais
com cobranças alternadas começando com os atletas que ainda não bateram penais, até
que seja apontado um vencedor.
DA CLASSIFICAÇÃO :
ARTIGO 22: Classificam-se as equipes conforme a fase: (Exemplo)

De 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) equipes serão realizadas as seguintes fases:
- Fase Classificatória
Dividida em 08 (oito) grupos (A, B, C, D, E, F, G, H). Passam para a fase seguinte os 2
(dois) primeiros colocados de cada grupo.
- Fase Final
Os primeiros de cada grupo serão divididos em uma chave de eliminatória simples assim
discriminados por ordem na chave, sorteando-se a posição dos segundos colocados:
Posição 1 – 1o do grupo A
Posição 2 – 2o do grupo
Posição 3 – 2o do grupo
Posição 4 – 1o do grupo H
Posição 5 – 1o do grupo E
Posição 6 – 2o do grupo
Posição 7 – 2o do grupo
Posição 8 – 1o do grupo D
Posição 9 – 1o do grupo C
Posição 10 – 2o do grupo
Posição 11 – 2o do grupo
Posição 12 – 1o do grupo G
Posição 13 – 1o do grupo F
Posição 14 – 2o do grupo
Posição 15 – 2o do grupo
Posição 16 – 1o do grupo B
DA DISCIIPLINA :
ARTIGO 23:
O atleta, técnico ou massagista expulso e ou relatados na súmula por
indisciplina, estarão automaticamente suspenso pôr uma partida, independente das punições
que lhes poderão ser impostas pela Comissão Organizadora.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de reincidência dos mesmos, a suspensão será de 02
partidas automáticas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Na terceira expulsão dentro do campeonato, o atleta, treinador ou
massagista estará automaticamente eliminado do campeonato.
ARTIGO 24: No caso de agressão física tentada, o atleta ou dirigente será julgado pela
Comissão Organizadora conforme o relatório do árbitro, cabendo pena de advertência até
suspensão.
§ ÚNICO: No caso de agressão consumada (moral ou física) com ou sem expulsão, o infrator
estará automaticamente eliminado do campeonato, independente das punições que lhes
poderão ser impostas pela Comissão Organizadora, sempre prevalecendo o relatório dos
árbitros.
ARTIGO 25: Qualquer outro tipo de infração cometida neste campeonato, que não conste no
regulamento, será apreciada e julgada pela Comissão Organizadora.
DOS RECURSOS :
ARTIGO 26: NÃO CABERÁ RECURSO EM QUALQUER SITUAÇÃO ENVOLVENDO UMA
PARTIDA, POIS CABERÁ A ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS AS DECISÕES A SER
TOMADAS, MEDIANTE RELATÓRIO DE SEU REPRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 5º,
ALÍNEA D
DA PREMIAÇÃO :
ARTIGO 27:
Serão oferecidas as seguintes premiações:
a) Troféu e mais 18 medalhas para o 1º, 2º, 3º colocados
b) Troféu para artilheiro do Campeonato.
c) Troféu para o goleiro menos vazado.
DAS DISPOSICÕES GERAIS :
ARTIGO 28: Os promotores e organizadores do certame não responsabilizarão pôr acidentes
de qualquer natureza ou indenização pôr jogadores ou equipes participantes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de W.O. , além da eliminação da equipe, os atletas
ausentes serão julgados pela comissão organizadora e suspensos dos próximos eventos; os
atletas que compareceram e que tenham seus nomes anotados na súmula de jogo, não
sofrerão qualquer punição.
ARTIGO 29: Somente será permitido no banco de reservas atletas, técnicos e massagista ,
caberá a critério dos árbitros verificar se os treinadores e massagista estão com vestimentas de
acordo com sua função.
ARTIGO 30: Todas as equipes deverão estar devidamente uniformizadas ou seja, meias
iguais, calções iguais, e camisas iguais e numeradas, sendo que caberá, ao árbitro dar início
ao jogo, após verificar todos os jogadores, em hipótese alguma , as equipes não poderá
contestar sua decisão.
ARTIGO 31: Todos os alunos que participarem do Campeonato de Fut-Sal receberão
certificados de participação como “atividade complementar”. Deverão preencher os dados
no formulário próprio que se encontra junto com o regulamento e ficha de inscrições.
Depois de preenchê-lo o mesmo só terá validade com a assinatura e carimbo do
professor responsável.
ARTIGO 32: Todos os casos omissos serão julgados e resolvidos pela Comissão
Organizadora.
José Eduardo Batista
Prof. Educação Física.

