
CONGRESSO TÉCNICO
Criação, organização e realização:

CAMPEONATO INTERNO DE FUTSAL
CLUBE ACHE - 2018





1) Regras
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Jogadores e banco de reservas
• jogam 5, sendo um deles o goleiro. A partida pode ser 

iniciada com apenas 3 atletas em campo; 

• se uma das equipes ficar com menos de 3 jogadores, ela 
será encerrada.

• substituições são ilimitadas durante toda a partida e 
podem ocorrer com a bola em jogo. Devem ser feitas 
pela zona correta;

• qualquer jogador pode substituir o goleiro. Se for um 
jogador de linha, é preciso esperar uma paralização do 
jogo.
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Goleiro
• não será válido um gol marcado através de um arremesso 

com as mãos, apenas se a bola tocar em qualquer outro 
jogador em campo antes de entrar no gol;

• ele terá que respeitar os 4 segundos de posse de bola na 
quadra de defesa, poderá tocar livremente na bola na 
quadra de ataque; 

• não poderá ter a bola devolvida para ele em sua quadra 
de defesa após ter tocado nela uma vez, apenas se 
já tiver sido tocada por um adversário. Caso toque a 
segunda vez será marcado tiro livre indireto.
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Faltas
• podem ser tiros livres diretos ou indiretos: 

Serão TIROS LIVRES DIRETOS quando o jogador:
• der pontapé, bater, tentar derrubar, empurrar ou segurar 

o jogador adversário;

• praticar jogada perigosa ou oferecer perigo a outro 
jogador de maneira imprudente;

• essas faltas são consideradas ACUMULATIVAS. A partir 
da sexta falta acumulativa em cada período, ela será 
cobrada sem barreira e diretamente ao gol adversário.
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São TIROS LIVRES INDIRETOS quando o jogador: 

• ficar com a bola por mais de 4 segundos dentro da área;

• se o goleiro tocar ou controlar a bola que venha de um 
tiro lateral ou de canto cobrado por um companheiro; 

• prender a bola;

• tentar enganar o adversário se passado por um 
companheiro de time; 

• tentar retardar o tempo da partida ou impedir que o 
goleiro lance a bola com as mãos;
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• esses tipos de falta não são acumulativas.

Cartões
 AMARELO
 O atleta está apenas advertido.
 
 VERMELHO
 O atleta está expulso do jogo, devendo deixar a quadra. 

A equipe poderá ser recomposta depois de 2 minutos 
cronometrados pelo mesário de bola em jogo ou após 
levar um gol.
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Tempo técnico
• cada equipe tem um tempo técnico por período;

• ele dura 1 minuto;

• caso uma equipe não use seu tempo técnico no 1º tempo, 
não poderá usar dois no 2º tempo;

• os jogadores que estiverem jogando devem se dirigir ao 
banco de reservas.
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Meiões
• são obrigatórios a todos os jogadores em campo. O time 

deve padronizar a cor dos meiões. Sportiva vende por 
R$ 15.

Caneleiras
• são obrigatórias a todos os jogadores em campo. Sportiva 

vende por R$ 15.
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Arbitragem

• AAESP (Associação de Árbitros do Estado de S. Paulo); 

• 80% dos cartões são por reclamação;

• jogo calmo / árbitro calmo
   jogo nervoso / árbitro nervoso;

• capitão deve ser o mais ponderado;
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Arbitragem

• AAESP (Associação de Árbitros do Estado de S. Paulo); 

• 80% dos cartões são por reclamação;

• jogo calmo / árbitro calmo
   jogo nervoso / árbitro nervoso;

• capitão deve ser o mais ponderado;

• nossa promessa: eles vão errar! 



2) Regulamentos
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Pontos válidos para o masculino e feminino:
 • todos os jogos terão 2 tempos de 20 minutos cada 

com intervalo de 5 minutos;

 • haverá tolerância de apenas 10 minutos de atraso;
 
 • o time é responsável pelo comportamento da torcida;

 • jogador suspenso ou expulso também deve ter boas 
condutas;

 • os cartões não zeram em nenhuma fase; 
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 • sob critério da Sportiva, más condutas de jogadores 
na última rodada da sua equipe poderão gerar 
gancho(s) na edição seguinte;

 • haverá disputa de 3º lugar;

 • só as finais terão prorrogação em caso de empate no 
tempo regulamentar;

 • inclusão ou substituições de jogadores: diretamente 
com o Clube Ache;

 • substituições só em caso de lesão comprovada ou 
desligamento da empresa;
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 • inclusão só em caso de vagas abertas (12 jogadores 

por time);

 • funcionários deverão apresentar pelo menos 1 dos 
documentos: crachá, CNH, RG ou carteira de trabalho;

 • camisas e calções serão emprestados. Devem ser 
devolvidos após os jogos;

 • os meiões são de responsabilidade dos times. Devem 
ter a mesma cor. Sportiva vende por R$ 15;
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 • todos os jogadores deverão jogar com caneleiras, sob 
responsabilidade de cada jogador. Sportiva vende por 
R$ 15;
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Pontos exclusivos do feminino:
  • a definição das chaves será feita por sorteio; 

 Confrontos:
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 Premiação:
 • medalhas 1º, 2º e 3º;
 • troféu definitivo campeão;
 • colocação de plaquinha no troféu transitório;
 • artilheira(s).
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Pontos exclusivos do masculino:
  • a definição dos grupos será feita por sorteio 

baseado na classificação da edição anterior; 

Confrontos:
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 • critérios de desempate:
    1) saldo de gols;
    2) gols pró;
    3) menor pontuação por cartões:
      amarelo 1 ponto
      vermelho 5 pontos

Jogos das quartas de final e semifinais
 • serão definidos por sorteio entre cada rodada;
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• exemplos de suspensão por cartões:

2 amarelos ou 1 vermelho = suspensão de 1 partida;  

  Importante: 1 cartão não elimina outro. Exemplo:

Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3 Jogo 1 Jogo 2

Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3 Jogo 4



3) Sorteio
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Realizar sorteio dos grupos masculinos
 • nas 3 primeiras datas:
  - 2 jogos do grupo A
  - 2 jogos do grupo B
  - 1 jogo do grupo C
  - 1 jogo do grupo D

Realizar sorteio das chave femininas
  • 26/mai - Time 1 x Time 2 / Time 3 x Time 4
  • 9/jun - disputa de 3º e final
  



4) Dicas e outros
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No dia do jogo
 • chegue pelo menos 30 minutos antes de começar o 

seu jogo;

 • esqueceu as caneleiras ou meiões? A Sportiva vende 
por R$ 15; 
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Um campeonato bacana depende da cooperação de todos, 
jogando limpo, respeitando as regras, o regulamento, 

sendo leal aos adversários e não proporcionando WO.

DESEJAMOS A TODOS BONS JOGOS!


