
  

 
 
 
 

REGULAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL ESTUDANTIL DE  
BAIRROS DE FUTSAL 2018 

 
 A Prefeitura de Carandaí através do Departamento de Esportes desejando contribuir 

decisivamente com as atividades desportivas estudantis do Município, descobrindo e 

incentivando novos talentos esportivos, proporcionando o aprimoramento das forças 

físicas, psíquicas, morais e sociais do educando, promovem os JOGOS DO 

CAMPEONATO ESTUDANTIL DE BAIRROS DE FUTSAL 2018 dos quais 

poderão participar todos os alunos/atletas de Ensino do Município de Carandaí e 

região. 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

ART. 1º - O Comitê Organizador será composto por dirigentes da educação, do 

esporte, árbitros ou estagiário de Educação Física, bem como (uma) diretora da rede 

municipal. 

ART. 2º- O CAMPEONATO ESTUDANTIL DE BAIRROS DE FUTSAL 2018 
será realizado no período de 16 a 27 de Julho de 2018. 

 
 ART. 3º - As disputas serão realizadas na quadra da respectiva escola: 

 Quadra da Escola Municipal Deputado Abelard Pereira. 

 

ART.4º- O CAMPEONATO ESTUDANTIL DE BAIRROS DE FUTSAL 2018 será 
disputado pelos alunos das seguintes escolas: 
 

 Escola Municipal Deputado Abelard Pereira; 

 Escola Municipal Sebastião Patrús de Sousa; 

 Escola Municipal Vereador João Henriques; 

 Escola Estadual Deputado Sebastião Patrùs de Sousa; 

 Escola Estadual Francisco do Carmo; 

 Escola Estadual Prefeito Gentil Pereira Lima; 

 Escola Municipal Antônio Vicente Barbosa; 

 Escola Municipal Jardim Mônica; 

 Escola Municipal Bias Fortes; 

 Escola Municipal João Biazutti. 

 Escola Municipal Abelard R.Pereira Lima 

 Instituto Educacional Lisboa 

 IFET 

 Escola Estadual Coronel Alcides Dutra 



  

 

 

 

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 ART. 5º - São condições para inscrição das escolas: 

A - Inteira concordância ao presente Regulamento.  

B - Preenchimento dos formulários (direção) que estão em anexo, de acordo com os 

quesitos necessários; 

 C – A entrega dos formulários (ficha de Inscrição e Termo de Responsabilidade) será 
entregue pelo Departamento de Educação e Esportes, antes de iniciar O 

CAMPEONATO ESTUDANTIL DE BAIRROS DE FUTSAL 2018. 
ART. 6º - O Termo de Responsabilidade deverá ser assinado pelos pais caso seja 

menor de idade. 

ART. 7º - Poderão ocorrer INCLUSÕES de atletas durante a realização dos Jogos, 

sendo que deverá somente inscrever o nome completo do atleta na súmula antes da 

realização do jogo.  

ART. 8º - O CAMPEONATO ESTUDANTIL DE BAIRROS DE FUTSAL 2018 
Será disputado em Grupos que levarão os nomes das escolas assim formados: 

 GRUPO A- Escola Municipal Deputado Abelard Pereira; 

 GRUPO B- Escola Municipal Sebastião Patrús de Sousa; 

 GRUPO C -Escola Municipal Vereador João Henriques; 

 GRUPO D -Escola Estadual Deputado Sebastião Patrùs de Sousa; 

 GRUPO E- Escola Estadual Francisco do Carmo; 

 GRUPO F- Escola Estadual Prefeito Gentil Pereira Lima; 

 GRUPO G- Escola Municipal Antônio Vicente Barbosa; 

 GRUPO H- Escola Municipal Jardim Mônica; 

 GRUPO I- Escola Municipal Bias Fortes; 

 GRUPO J- Escola Municipal João Biazutti. 

 GRUPO K - Escola Municipal Abelard Rodrigues Pereira Lima 

 GRUPO L- Instituto Educacional Lisboa 

 GRUPO M- IFET 

 GRUPO N- Escola Estadual Coronel Alcides Dutra 

 

Parágrafo Único - O atleta poderá ser inscrito em suas Categorias/Escolas, desde que 

respeitando a faixa etária, com exceção da Categoria SUB 19 que poderá jogar no 

adulto.  

ART. 9º - São condições para inscrição dos atletas:  



  

Parágrafo Primeiro – Ser aluno regularmente matriculado em 

alguma das Escolas ou que já tenham estudado na mesma. 

Parágrafo Segundo – Aos alunos que ainda estudam e não estar 

sofrendo punição escolar.  

Parágrafo Terceiro - Ter cumprido as obrigações escolares, principalmente no que se 

refere às freqüências e avaliações; 

 Parágrafo Quarto - Não estar sofrendo suspensão na presente edição dos Jogos.  

ART. 10º - Para efeito de identificação, todos os atletas dos Grupos/Escolas deverão 
apresentar Documento de Identificação que goze de fé pública em todo território 
nacional, que possua fotografia capaz de retratar as atuais condições físicas de seu 
portador, devendo ser apresentado na sua forma original e não poderá estar com o 
prazo de validade vencido, com exceção dos alunos que não tiverem identidade, 
poderão apresentar certidão de nascimento original. 
 
 Parágrafo Único – Para ter condições de jogo o atleta deverá apresentar-se 

diretamente à equipe de arbitragem com um dos seguintes documentos: Cédula de 

Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública através dos Institutos de 

Identificação de qualquer um dos Estados-membros da República Federativa do 

Brasil, Carteira de Trabalho e Previdência Social expedida pelo Ministério do Trabalho, 

e Certidão de Nascimento que não tiver outros documentos. Tal documento ficará de 

posse da coordenação da modalidade até o final da partida. 

  ART. 11º - Os autores e coparticipantes de fraudes e falsificações documentais, das 

punições impostas serão encaminhados à comissão de organização.  

ART 12º No dia 03/07/2018 será a reunião estipulada pela Comissão, onde serão 

efetuados os sorteios de Grupos e Chaves dos JOGOS DO CAMPEONATO 
ESTUDANTIL DE BAIRROS DE FUTSAL 2018, eventualmente tomada decisões 

que se fizerem necessárias. Os grupamentos realizados em sorteio estarão 
disponíveis na página Oficial do Município (www.carandai.mg.gov.br).  
 
ART.13º- DA MODALIDADE 

 A modalidade a ser disputada será o futsal de salão, tendo como o número máximo 

de atletas 12 e o mínimo 06, sendo o sexo Masculino e Feminino. Os jogos  terão 14 

escolas participantes.  

ART 14º- DO JOGO 

Serão aplicados Códigos e Regras Oficiais, no que não forem expressamente 

especificados no presente Regulamento e instruções emitidas oficialmente pela 

Comissão Organizadora. 

Parágrafo Único - O uniforme será obrigatório a serem utilizados pelos atletas, será 

constituído de: camisetas iguais ou coletes numerados, calção, caneleira, meias e 

tênis sem trava. 

ART.15º - Os Árbitros e Auxiliares, bem como, os horários de jogos, serão escolhidos 

e determinados pela Comissão e em nenhuma hipótese poderão ser recusados. 



  

ART 16º- Poderá haver alteração de horários de jogos de 

acordo com a necessidade da Coordenação Geral e somente 

nos casos elencados abaixo.  

Parágrafo Primeiro – Poderá haver alteração na escala de jogos mediante o 

encaminhamento de um oficio ASSINADO pelo SOLICITANTE da alteração da 

partida/jogo à Coordenação Geral, e também assinado pelo responsável da equipe 

adversária, informando a nova data de realização da partida, e horário e no mesmo 

local da mesma.  

ART 17º – Não será cobrado taxa de arbitragem da referida partida, o município arcará 

com a arbitragem através de estagiários esportivos e professores das respectivas 

escolas participantes.  

ART. 18º – Haverá uma tolerância de 15 minutos (quinze) de atraso apenas para o 

primeiro jogo de cada rodada, não havendo tal para as demais. 

 ART. 19º – O time que desistir, ou não comparecer, ou comparecer fora do prazo 

regulamentar ou sem as condições materiais exigidas pelas regras especificas da 

respectiva modalidade para atuação, através de equipe ou atleta individualmente 

considerado, conforme o caso, para a disputa de jogo oficialmente programado, será 

considerado perdedor por WO (Walk Over), sendo desclassificado dos Jogos e estará 

SUSPENSO nos próximos campeonatos.  

 Parágrafo Primeiro - Quando a desclassificação ocorrer após o início de qualquer fase 

subseqüente, não poderá permitir a qualquer equipe requerer sua ascensão.  

Parágrafo segundo – O WXO será julgado pela comissão.  

ART. 20º – Somente será permitida a permanência na área de competição as: 

 I – Pessoas envolvidas diretamente com a partida em questão;  

II – Pessoas devidamente credenciadas, membros da Comissão; 

 III – Pessoas com autorização do Departamento de Educação e Esportes.  

ART. 21º - A forma de disputa será por sorteio, podendo ser alterado de acordo com a 

comissão. 

ART. 22º- Quando da necessidade de classificar uma ou mais equipes por Critério 

Técnico (CT), se o número de equipes em todos os grupos for igual, a equipe que 

obtiver maior somatório de pontos (vitória/empate/derrota) em todos os jogos da fase 

será classificada. 

ART. 23º - O sistema de pontuação para a classificação no grupo será: - 03 pontos por 

vitória; - 01 ponto por empate. Gols averege (nº de gols recebidos divididos pelo nº de 

gols feitos em todos os jogos na fase classifica-se o menor coeficiente). e) Sorteio. 

Entre três equipes ou mais: a) Saldo de gols, nos jogos entre as equipes empatadas. 

b) Saldo de gols, em todos os jogos do grupo na fase. c) Gols averege (nº de gols 

recebidos divididos pelo nº de gols feitos em todos os jogos na fase classifica-se o 

menor coeficiente). d) Sorteio. Observação: Quando do empate entre três ou mais 



  

equipes, continuarem duas equipes ainda empatadas e 

houver necessidade de classificar mais uma equipe, 

prevalecerá o critério de desempate entre duas equipes. A - O 

sistema de pontuação para a classificação no grupo será: - 02 

pontos por vitória; - 01 ponto por empate.  

 

 

DA PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES 

 ART. 24º - De acordo com a classificação obtida, os atletas terão os seguintes 

prêmios: 

 Troféus de Campões e Vice-Campeões, separadamente por Categorias;  

Medalhas aos atletas Campeões e Vice-Campeões coletivas; 

 Troféus de destaques, de artilheiro e goleiro menos vazado.  

ART. 25º - As denúncias e protestos referentes à situação geradora da reclamação só 

poderão ser protocoladas nas escolas que aderem a comissão de organização. Só 

serão aceitas as denúncias e protestos devidamente protocolados e comprovados, até 

24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da partida.  

ART. 26º - Todas as denúncias efetuadas em súmulas e documentos por escrito serão 

encaminhadas a comissão para apreciação.  

 ART.27º - Serão aplicadas penas disciplinares para aqueles alunos/atletas que não 

cumprirem com seus deveres, causando desordem ou prejudicando os Jogos  

Estudantis,sendo assim, serão expulsos e desclassificados deste e terão pena de não 

poderem participar de outros campeonatos municipais,isto será aplicado pela 

comissão de organização. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

OS JOGOS DO CAMPEONATO ESTUDANTIL DE BAIRROS DE FUTSAL 
2018 

ART.28– Estará automaticamente suspensa da partida subseqüente, a pessoa física 

que:  

 No FUTSAL for expulsa ou receber 02 (cartões) amarelos, consecutivos ou não.  

ART.29º - No controle de cartões (amarelos e vermelhos), serão aplicados os 

seguintes procedimentos:  

I – Será de inteira responsabilidade dos alunos/atletas participantes o controle dos 

cartões recebidos. Caso haja interesse, o mesmo pode ser solicitado na secretaria dos 

jogos. A equipe de arbitragem não impedirá a participação de nenhum atleta, caso o 

técnico queira colocá-lo em jogo. II – WO – Na partida em que houver o WO, os atletas 

que deveriam cumprir suspensão automática, deverão fazê-lo novamente na partida 



  

seguinte. Todos os cumprimentos de suspensão automática e 

cartões recebidos nos jogos realizados contra a equipe que 

não compareceu, compareceu tardiamente ou sem as 

condições materiais exigidas para a disputa da partida, serão 

mantidos.  

III – Desclassificação – todos os cumprimentos de suspensão automática e cartões 

recebidos nos jogos realizados contra a equipe desclassificada serão mantidos. 

 ART. 30º- Nenhum participante poderá alegar desconhecimento de qualquer ato ou 

decisão relativa aos JOGOS DO CAMPEONATO ESTUDANTIL DE BAIRROS DE 

FUTSAL 2018 

ART. 31º– Para um melhor acompanhamento dos jogos, os representantes dos times, 

deverão acompanhar diariamente junto a Comissão, os boletins de programação, de 

resultados, e outros documentos expedidos pela Comissão Técnica, evitando assim 

maiores transtornos. 

 ART.32º - Qualquer acidente que venha ocorrer durante a participação dos atletas 
nas competições será de inteira responsabilidade a quem de direito ao aluno 
envolvido. 
 
ART. 33º - Os casos omissos neste Regulamento Geral serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora dos JOGOS DO CAMPEONATO ESTUDANTIL DE 

BAIRROS DE FUTSAL 2018 

ART. 34º - A modalidade de Futsal será regida pelas Regras Oficiais da Confederação 

Brasileira de Futsal – CBFS/FPFS, e regida pelo presente Regulamento, conforme as 

seguintes especificações: 

ART. 35º - O tempo de jogo para o masculino e feminino será:  

Para as Categorias Sub 13, 15 e Sub17 a duração do jogo será de 02 (dois) períodos 

de 15 minutos cronometrados com intervalo de 05 (cinco) minutos. 

Para a Categoria Sub 19 e Adulto a duração do jogo será de 02 (dois) períodos de 20 

minutos cronometrados com intervalo de 05 (cinco) minutos. 

 ART. 36º - As partidas que terminarem empatadas e houver necessidade de se 

conhecer um vencedor, aplicar-se-á o seguinte:  

Parágrafo Primeiro - na fase classificatória, uma série de 05 (cinco) penalidades 

máximas com os atletas que participaram da partida, inclusive o goleiro;  

Parágrafo segundo - Persistindo o empate será escolhido, a critério da equipe, um 

atleta participou da partida, inclusive o goleiro que cobre as penalidades máximas, 

tantas vezes quanto for necessário até que haja vencedor, sendo as cobranças 

alternadas de penalidades máximas.  

Parágrafo Único - Persistindo o empate será escolhido, a critério da equipe, um atleta 

participou da partida, inclusive o goleiro que cobre as penalidades máximas, tantas 



  

vezes quanto for necessário até que haja vencedor, sendo as 

cobranças alternadas de penalidades máximas.  

ART. 37º - Nas competições em que o sistema for por rodízio a 

contagem de pontos obedecerá ao seguinte: - 03 (três) pontos por vitória - 01 (um) 

ponto por empate - 00 (zero) ponto por derrota  

ART. 38º - O atleta ou professor técnico que receber 03 (três) cartões amarelos 

(cumulativos), ou 01 (um) vermelho na competição, cumprirá uma suspensão 

automática na modalidade, grupo e sexo em disputa e ficará sujeito a julgamento pela 

comissão, sendo que o controle de cartões cabe aos dirigentes das Equipes.  

Parágrafo Único – Os cartões vermelhos não eliminam os amarelos. 

 ART.39º - Somente o professor técnico responsável credenciado poderá dirigir a 
equipe, e deverá permanecer sentado no banco de reservas durante o transcorrer da 
partida. O professor técnico após instruções deverá voltar ao banco de reservas, sua 
área de atuação será delimitada pela zona de substituição. 
 
 ART-40º– O presente Regulamento Geral passará a vigorar a partir de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.       

  

 

                                                                   03/Julho de 2018 

 

 


