
OLIMPÍADAS TUPY Futsal 2018 

REGULAMENTO FUTSAL 

Artigo 1º - A modalidade de futsal será disputada de acordo com as Regras Oficiais e o que dispuser este 

regulamento: 

§ 1º - As partidas serão disputadas em dois períodos de 20 (vinte) minutos cada, com intervalo de 5 (cinco) 

minutos; Sendo último minuto do segundo tempo cronometrado; 

§ 2º - Cada equipe poderá relacionar em súmula, 12 (DOZE) atletas por partida; 

§ 3º - Nas partidas finais, ou quando houver necessidade de apontar um vencedor, conforme o sistema de 

disputa, ocorrendo empate no tempo regulamentar, a(s) partida(s) será(ão) decidida(s)  através de uma 

série de 3 (três) penalidades máximas cobradas por jogadores diferentes que estiverem relacionados  e de 

forma alternada.  

§ 4º - Critérios de desempate: Quando duas ou mais equipes chegarem ao final da competição em 

igualdade de pontos, adotar-se-ão os seguintes critérios: 

Duas equipes: 

- Confronto direto no jogo realizado no turno ou grupo na etapa ou fase da promoção em que 

ocorreu o empate; 

- Maior número de vitórias, nas partidas realizadas no turno ou grupo, na fase ou etapa em que 

ocorreu o empate; 

- Defesa menos vazada, nas partidas realizadas no turno ou grupo, na fase ou etapa em que 

ocorreu o empate; 

- Saldo de gols nas partidas realizadas, no turno ou grupo, na fase ou etapa em que ocorreu o 

empate; 

- Maior número de gols marcados, nas partidas realizadas no turno ou grupo, na fase ou etapa 

em que ocorreu o empate; 

- Melhor Disciplina: Cartão Vermelho; cartão amarelo; 

- Persistindo ainda o empate, o sorteio definirá a classificação. 

 

Três ou mais equipes: 
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- Número de vitórias nas partidas realizadas entre si, no turno ou grupo, na fase ou etapa em 

que ocorreu o empate; 

- Defesa menos vazada, nas partidas realizadas entre si, no turno ou grupo, na etapa ou fase em 

que ocorreu o empate; 

- Saldo de gols nas partidas realizadas entre si, no turno ou grupo, na etapa ou fase em que 

ocorreu o empate; 

- Maior número de gols marcados nas partidas realizadas entre si, no turno ou grupo, na fase ou 

etapa em que ocorreu o empate; 

- Número de vitórias em todas as partidas realizadas no turno ou grupo, na fase ou etapa em que 

ocorreu o empate; 

- Defesa menos vazada, em todas as partidas realizadas no turno ou grupo, na etapa ou fase em 

que ocorreu o empate; 

- Saldo de gols em todas as partidas realizadas no turno ou grupo, na etapa ou fase em que 

ocorreu o empate; 

- Maior número de gols marcados em todas as partidas realizadas no turno ou grupo, na fase ou 

etapa em que ocorreu o empate; 

- Melhor Disciplina: Cartão Vermelho; cartão amarelo; 

- Persistindo o empate, o sorteio definirá a classificação. 

 

§ 5º - O árbitro utilizará cartões amarelo e vermelho.  

§ 6º - Cartão amarelo será cumulativo, e 2 cartões suspendem o atleta da próxima partida. Os cartões 

amarelos serão zerados na semifinal; 

§ 7º - O atleta expulso deverá abandonar a área de jogo, podendo a equipe se recompor em quadra após 2 

minutos da expulsão ou se tomar o gol antes dos 2 min. O atleta expulso deverá cumprir automaticamente 

uma partida de suspensão. 

§ 8º - Após a 5ª falta cumulativa, a sexta falta será cobrada com tiro livre direto da marca de 10 metros ou 

no local da falta; 

§ 9º - As equipes devem entrar em quadra DEVIDAMENTE uniformizadas, utilizando calções, meias, ( 

menos soquete cano curto ) 

 camisas ou coletes e calçados apropriados; 
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§ 10º - É obrigatório apresentar o crachá da empresa para que o atleta seja relacionado em 

súmula; 

§ 11º - Em casos de w.o a equipe que não comparecer está automaticamente desclassificada da 

competição, podendo haver punições aos atletas inscritos. A partida se encerra com o placar de 3 

a 0 para a equipe que está em quadra. 


