
 

 

 
Art. 1º A modalidade será disputada em 02 (duas) categorias, a saber: 
 Categoria "A" - Masculina - nascidos em 2014/2015 
 Categoria "B" - Masculina - nascidos em 2012/2013 
                 
       
Art. 2º Cada entidade poderá inscrever 1 (uma) equipe em cada categoria, exceto 

o Clube Paineiras, que poderá inscrever mais de uma equipe por categoria. 
  
Art. 3º Serão obedecidas às regras da F.P.F.S. (Federação Paulista de Futsal), 

exceto as descritas neste regulamento. 
 
Art. 4º   As fichas de inscrições deverão ser entregues até 30 minutos antes 

do início do primeiro jogo da primeira rodada, em sua respectiva 
categoria. 

 
Art. 5º As equipes deverão apresentar-se uniformizadas, com camisetas  
 Numeradas. 
 
Art. 6º As bolas a serem usadas serão: 
 Categoria ”A” = Max 50 
                Categoria ”B” = Max 100 
               
 
Art. 8º A disputa será feita na primeira fase no formato todos contra todos dentro 

do grupo com pontos corridos, onde ao final dessa fase o primeiro colocado 
grupo A  enfrenta o primeiro colocado grupo B na final serie ouro e o 
segundo colocado do grupo A enfrenta o segundo colocado do grupo B na 
final da série PRATA.   

Paragrafo único: cada equipe disputará mínimo de dois jogos. 
  
Art. 9º As partidas serão disputadas em 2 (dois) tempos de 10 (dez) minutos 

corridos, com intervalo de 2 (dois) minutos. O último minuto de cada 
período será cronometrado. Cada equipe deverá comparecer com no 
máximo 15 (quinze) atletas. 

 
 
Art. 11      Pontuação: Vitória 3 pontos, Empate 1 ponto, Derrota 0 ponto e W.O -

1 ponto. 
               
                  Critério de desempate: Confronto direto, Saldo de gols, Gols pró e 

Sorteio. 
 
                        OBS: Em caso de empate na fase final (Final série OURO e PRATA), 

haverá vantagem para a equipe melhor classificada na primeira fase. 
 
  
Art 13º       Cada técnico tem direito a um pedido de tempo por período. 
 
Art 14º       Será obrigatório o uso de caneleiras; 
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Art 16º    Todos os alunos participantes serão premiados. 
 
Art 17º     Havendo necessidade, o documento do atleta poderá ser requisitado pela 

Comissão Organizadora. 
 

 
Nota: Atenção quanto á obrigatoriedade referente aos itens do 

regulamento geral. 
 


