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REGULAMENTO OFICIAL 

CAMPEONATO COMUNITÁRIO DE FUTSAL 2019 

 
CAPITULO I 

Inscrição e Forma de Disputa 

 

Art. 01) Na primeira fase, os jogos serão realizados nas quadras de cada comunidade, 

definidas pela SEMCTEL, conforme a Tabela Oficial. A partir das quartas-de-finais, todos os 

jogos serão realizados no Centro Cultural e Esportivo "Scarpão". 

 

Art. 02) AS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS terminam no dia 15/04/2019, e a previsão de início 

é no dia 06 de maio de 2019. Cada equipe deverá inscrever no mínimo 08 e no máximo 12 

atletas. 

 

Art. 03) Fica obrigatório o atleta se inscrever na equipe da comunidade em que reside 

atualmente. Caso a comunidade no qual o atleta mora não participe do torneio, o interessado 

em participar, poderá se inscrever na comunidade mais próxima, ou onde reside seu parente 

de 1º grau (pai ou mãe).  

 

Art. 04) FORMA DE DISPUTA:  

As equipes das 18 comunidades participantes serão divididas por regiões em 3 (três) grupos 

com 6 (seis) equipes cada, onde todas jogam contra todas dentro de seus respectivos grupos, 

classificando os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores 3ºs colocados no 

geral por índice técnico para as quartas-de-final, que serão distribuídos da seguinte forma: 1ºA 

x melhor 3º; 1ºB x 2º melhor 3º; 1ºC X 2ºB; 2ºA x 2ºC. 

  

 

 CAPITULO II 

Duração das Partidas, Pontuação e Disciplina 

 

Art. 05) DURAÇÃO DAS PARTIDAS: 

Primeira Fase: Dois tempos de 15 minutos, totalizando 30 minutos, com 5 minutos de 

intervalo. 

Fase Final: Dois tempos de 15 minutos, totalizando 30 minutos, com 5 minutos de intervalo. 

 

Art. 06) PONTUAÇÃO: Vitória - 03 pontos / Empate - 01 ponto / Derrota - 0 ponto  

 

Art. 07) A partir das quartas-de-finais, as partidas que terminarem empatadas dentro do 

tempo normal, o vencedor será conhecido através de cobranças de pênaltis, com três 

cobranças alternadas para cada equipe. 

  

Art. 08) CRITÉRIO DE DESEMPATE:  

1) Confronto direto; 2) Maior número de vitórias; 3) Maior saldo de gols; 4) Maior número de 

gols marcados; 5) Menor número de gols sofridos; 6) Menor número de cartões vermelhos; 7) 

Menor número de cartões amarelos; 8) Sorteio. 
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Art. 09) DATAS E HORÁRIOS DAS PARTIDAS:  

Todas as partidas serão marcadas para início às 19:00 horas, com tolerância de 15 minutos 

somente para o primeiro jogo, as demais partidas seguem o horário normal de tabela ou 

conforme determinação da coordenação.  

Obs.: Caso necessário, poderão ser utilizados os sábados.  

 

Art. 10) DAS PENALIDADES: 

A equipe que não comparecer ao local do jogo no horário determinado será dado como 

perdedora pelo placar de 1x0 (um a zero), para equipe presente, a equipe será eliminada da 

competição e todas as partidas anteriores e posteriores da equipe eliminada serão 

consideradas WxO.  

OBS¹.: A equipe que não comparecer ao jogo terá seus atletas suspensos de todas as 

atividades esportivas promovidas pela SEMCTEL em 2019. Os atletas que estiverem 

presentes deverão obrigatoriamente assinar a súmula para ficarem livres das penalidades.  

OBS².: No caso de inscrição de atletas irregulares a equipe será eliminada da competição e 

todos os seus jogos anteriores e posteriores serão considerados perdedor por WxO, e o atleta 

irregular receberá punição de 12 meses de todas as atividades esportivas promovidas pela 

SEMCTEL. Em caso de denúncia, a Coordenação solicitará documentos originais, para 

comprovação de endereço.  

 

Art. 11) O atleta que assinar em duas ou mais equipes estará suspenso dos eventos 

esportivos promovidos pela SEMCTEL em 2019. 

  

Art. 12) Cada equipe deverá inscrever no mínimo 08 e no máximo 12 atletas. 
 

Parágrafo 1 º - Só será aceita a Ficha de Inscrição com o nome LEGÍVEL do atleta e sua 

assinatura à frente.  

  

Art. 13) O atleta que receber cartão vermelho, cumprirá suspensão automática de uma 

partida, mas poderá ser aumentada conforme julgamento da comissão disciplinar. 

 

Art. 14) As equipes, atletas e torcidas identificadas que provocarem brigas ou desordem, que 

venham atrapalhar o bom andamento da competição, poderão ser eliminadas da competição, 

advertidos, suspensos por número de partidas e também por 12 meses de todas as atividades 

esportiva promovidas pela SEMCTEL, no qual será decidido pela comissão disciplinar julgadora. 

 

Art. 15) Os atletas e componentes das equipes participantes que venham a agredir 

fisicamente árbitros, mesários, organizadores, ou outros atletas de sua equipe ou da equipe 

adversária serão automaticamente eliminadas da competição e suspensos de imediato por 12 

meses de qualquer atividade esportiva organizada pela SEMCTEL, sendo a equipe 

automaticamente eliminada da competição.    
 

Parágrafo 1º- a pena constante nos artigos 14 e 15, poderá ser aumentada conforme 

julgamento da comissão disciplinar. 
 

Parágrafo 2º - as mesmas penalidades constante do artigos 14 e 15, também serão aplicadas 

às equipes que o atleta infrator estiver inscrito.   

 



 
 
 
 
 
 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

Coordenação de Esportes - Centro Cultural e Esportivo "Scarpão" 
Rua Capitão Jovino Alves Pedra - Centro - Atílio Vivacqua - ES 

Telefone: (28) 3538-1659 / E-mail: esporte@pmav.es.gov.br / Site: www.pmav.es.gov.br 

CAPITULO III 

Premiação 

 

Art.16) PREMIAÇÃO:  

Campeão: 1 troféu e 15 medalhas 

Vice-Campeão: 1 troféu e 15 medalhas 

3º lugar: 1 troféu 

Artilheiro: 1 troféu  

Melhor goleiro: 1 troféu 

Obs.: O atletas que se recusar a receber a premiação receberá suspensão automática de 06 

meses de todas as atividades promovidas pela SEMCTEL. 

 

 

CAPITULO IV 

Finalização 

 

Art. 17) A coordenação não se responsabilizará por acidente ocorrido com atletas durante a 

competição. A equipe que tiver menor de idade inscrito na competição, a responsabilidade fica 

a cargo do responsável pela equipe. 

 

Art. 18) Os uniformes deverão estar padronizados com camisa, calção e meião. Em caso de 

uniformes iguais, sorteio. 

 

Art. 19) Todos os diretores e atletas deverão obrigatoriamente acatar o regulamento da 

competição.  

 

Art. 20) No banco de reservas poderão ficar, além dos atletas uniformizados, 01 técnico e 01 

massagista, obrigatoriamente usando calça ou bermuda e tênis. 

 

Art. 21) A SEMCTEL aceitará denúncia por escrito e protocolo na secretaria, no prazo 24 horas 

após o término da partida para averiguação do caso. Os casos serão analisados e julgados pela 

comissão disciplinar e/ou pela SEMCTEL. 

 

Art. 22) A Comissão Disciplinar Julgadora é composta pelos membros: Wesley Teodoro 

Ornellas Cantarim e Josué Guimarães Soares, juntamente com o presidente Cleiton Siqueira do 

Nascimento. 

 

Atílio Vivacqua/ES, 24 de abril de 2019. 

 

 

Edes Camargo 

Diretor de Esportes 

(28) 99884-5884 
 

Joelma Consuelo 
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(27) 99805-8074 

 


