REGULAMENTO ESPECÍFICO - FUTSAL
Art.1° - A competição de FUTSAL dos Jogos dos Servidores - 2019 será realizada de
acordo com as Regras Oficiais da Confederação Brasileira de Futebol de Salão - CBFS, pelo
regulamento geral e específico.
Art.2° - O tempo do jogo para o masculino será de 2 tempos de 15 minutos corridos, sendo
estabelecido o intervalo de 05 minutos entre eles.
Parágrafo Único - O tempo do jogo, da partida final para o masculino, será de 2 tempos de
20 minutos corridos, sendo estabelecido o intervalo de 05 minutos entre eles.
Art.3° - Os vencedores, das partidas que terminarem empatadas, serão conhecidos
através de uma prorrogação de 2 tempos de 05 min, sem intervalo. Persistindo o empate, o
mesmo será conhecido através da cobrança de

uma série de 03

pênaltis de forma

alternada, com jogadores diferentes. Ainda persistindo o empate, continuará a cobrança de 01
pênalti e, dessa vez, de 01 em 01, até surgir um vencedor, com jogadores que ainda não
executaram a cobrança.
Art. 4° - A contagem de pontos para a classificação será a seguinte:
a)

Vitória – 03 pontos

b)

Derrota – 00 ponto

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de W x O, o placar adotado para o vencedor será o maior
da fase dentro da chave.
Art.5° - No banco destinado aos reservas, no início da partida e durante seu transcorrer
somente poderão permanecer sentados, os atletas reservas inscritos na modalidade, devidamente
uniformizados e identificados, em condições de participar da partida e mais 02 (dois) membros da
comissão técnica, registrados no início da partida;
Art.6° - O atleta que durante os jogos, receber um cartão vermelho ou dois cartões
amarelos, estará automaticamente suspenso por um jogo. Serão observados todos os cartões em
todas as fases.
Art.7° - O dirigente ou membro da comissão técnica que for expulso cumprirá uma partida
automática e será encaminhado para apreciação da Comissão Disciplinar.
Art.8° - Não será aceito, em hipótese alguma, atleta sem caneleiras durante as partidas de
futsal.
Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

