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CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2012
TROFEU ALBOR PIMPÃO FERREIRA
REGULAMENTO GERAL
CAPITULO I
DAS FINALIDADES
Art. 1º - A Prefeitura do Município de Arapongas, considerando o esporte como um dos elementos
básicos no alcance da formação integral do homem, considerando a prática esportiva como um dos
elementos viabilizadores do lazer, considerando a expressiva participação da comunidade nas
atividades esportivas, resolve baixar a seguinte regulamentação para o CAMPEONATO
MUNICIPAL DE FUTSAL 2012.
CAPITULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 2º - Desenvolver entre equipes, associações, e comunidades, o interesse pela participação no
esporte, fortalecendo os laços de amizade e camaradagem entre os participantes.
CAPITULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO
Art. 3º - A organização do Campeonato Municipal de Futsal Categorias Adulto Masculino e
Feminino caberá somente ao Departamento de Esportes, contando com a colaboração da Secretaria
Municipal da Educação e Esportes e Prefeitura de Arapongas, que fará cumprir a todas as normas
estabelecidas neste regulamento e demais Leis Esportivas pertinentes.
Art. 4º - A direção do Campeonato Municipal de Futsal de Arapongas será exercida pela Comissão
Técnica do Departamento de Esportes, e elementos a serem convocados e comissões a serem
constituídas quando da necessidade.
CAPITULO IV
DOS COMPETIDORES
Art. 5º - Poderão participar do Campeonato Municipal de Futsal Adulto Masculino, Feminino todas
as pessoas que:
• Estejam matriculados até a data de 01 de março de 2012, em qualquer estabelecimento de
ensino regular, fundamental, médio ou ensino superior localizado no município.
• Possuem domicílio familiar no município até a data de 01 de março de 2012. Entende-se
como domicílio familiar residência fixa no município.
• Possuírem vinculo empregatício até a data de 01 de março de 2.012.
• Possuem domicílio eleitoral no município até a data de 01 de Março de 2012.
Parágrafo 1º: Somente poderão participar atletas com 16 anos completos até o dia 31 de dezembro
do ano corrente.

CAPITULO V
DAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA

Art. 6º -Cada equipe poderá inscrever no mínimo 05 e no máximo 12 (doze) atletas, e 02 (dois)
dirigentes, até a data do dia 11 / 07/ 2.012.

§ único- Quando a equipe não completar os 12 atletas na ficha de inscrição poderá inscrever novos
atletas até o ultimo dia da primeira fase.
Art. 7º -Se um atleta estiver inscrito por duas equipes ou mais deverá fazer sua opção antes da
primeira partida de sua equipe escolhida.
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Art. 8º- Cada equipe deverá inscrever os 2 representantes (dirigentes), que poderão atuar como
técnico ou como massagista sendo obrigatória a presença de um representante na quadra de jogo em
todas as partidas de sua equipe.
Art. 9º -Para que a equipe efetue sua inscrição devera apresentar a ficha de inscrição devidamente
preenchida e assinada dentro do prazo descrito no art.6º do Regulamento.
Art. 10º - Os atletas somente estarão aptos para participarem do jogo, após a apresentação ao
Representante do Departamento de Esportes, de um dos seguintes documentos: CARTEIRA DE
IDENTIDADE, CARTEIRA PROFISSIONAL, PASSAPORTE, CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO COM FOTO, ou documento de fé pública que possua foto.
§único- Caso não apresente um destes documentos, o atleta estará impossibilitado de participar do
jogo.
CAPITULO VI
DO CONGRESSO TÉCNICO

Art. 11º- As equipes dão como cientes e ficam obrigadas ao presente regulamento e demais adendos
ou determinações surgidas quando da realização do Congresso Técnico.
Art. 12º- Caberá ao representante esclarecer o regulamento e demais determinações surgidas no
Congresso Técnico, pois reclamações posteriores, não serão consideradas.
Art. 13º- O não comparecimento ao Congresso Técnico, implicará na aceitação pura e simples do
que vier a ser decidido.
§ único- O Congresso Técnico se desenvolverá através de uma sessão preliminar, dirigida pelo
Departamento de Esportes através de seu representante legal. Será realizado no dia
13/07/2012, com inicio ás 19 horas nas dependências do Teatro Oduwaldo Viana Filho
(Vianinha), da qual deverá participar (01) representante de cada equipe.

CAPITULO VII
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 14º - A Comissão Técnica do Campeonato Aberto de Futsal de Arapongas não se
responsabilizará por nenhum tipo de acidentes e/ou incidentes que por ventura possam os
participantes ou terceiros sofrerem no transcurso dos jogos.
Art. 15º- Entenda-se e determina-se que os atletas inscritos são julgados aptos em inspeção médica
para a prática desportiva, em todos os sentidos por parte dos responsáveis legais e técnicos das
equipes.
CAPITULO VIII
DA JUSTIÇA DESPORTIVA
Art. 16º - As infrações e ocorrências cometidas no transcorrer Campeonato Aberto de Futsal de
Arapongas serão processadas e julgadas pela Justiça Desportiva na forma estabelecida pela CBJD,
com base nas súmulas dos jogos, relatórios dos representantes, árbitros e outros meios de prova pelo
CBJD admitidos.
§1º- Serão aplicadas medidas disciplinares às equipes, atletas, membros das comissões técnicas,
dirigentes, árbitros, anotadores e representantes.
§2º- Os julgamentos serão baseados nos relatórios dos representantes, equipe de arbitragem.

CAPITULO IX
DA ARBITRAGEM
Art. 17º- A arbitragem ficará a cargo da Comissão Técnica do Campeonato Municipal de Futsal de
Arapongas
Art. 18º- Não serão aceitos vetos aos árbitros escalados.
Art. 19º- Não haverá cobrança de taxa de arbitragem
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CAPITULO X
DAS APENAÇÕES

Art. 20º - Sujeitar-se-á ao cumprimento da suspensão automática com a conseqüente
impossibilidade de participar da partida seguinte, o atleta que na mesma competição receber:
a) Um (1) cartão de cor vermelha (expulsão) e;
b) Três (3) cartões de cor amarela (advertência).
Art. 21º - Por decisão do Departamento de Esportes, sujeitar-se-á ao cumprimento da suspensão
automática, com a conseqüente impossibilidade de participar da partida seguinte: o Técnico, o
Auxiliar Técnico, ou Massagista que for considerado expulso da quadra de jogo pelo Árbitro da
partida;
§único- A aplicação da suspensão automática independe de julgamento no âmbito da Justiça
Desportiva;
Art. 22º - A contagem de cartões vermelhos e amarelos será feita distintamente dentro do
Campeonato. Os cartões recebidos nas diversas Fases são agregados àqueles que, porventura,
vierem a ser aplicado na sua Fase Final, para fins de suspensão automática;
Art. 23º - A quantificação de cartões recebidos independe de comunicação do Departamento de
Esportes, sendo de responsabilidade exclusiva das Equipes disputantes da competição o seu
controle e cumprimento;
Art. 24º- A contagem de cartões, para fins de aplicação da suspensão automática, é feita
separadamente e por tipologia de cartões, não havendo possibilidade de cartão vermelho anular
amarelo já recebido, na mesma ou em outra partida do Campeonato.
Parágrafo 1º - Se o mesmo atleta, em determinado momento do Campeonato, acumular
simultaneamente 3 (três) cartões amarelos mais 1 (um) cartão vermelho, cumprirá,
automaticamente, a suspensão por 2 (duas) partidas;
Parágrafo 2º - Os cartões e as punições aplicados durante as partidas realizadas não serão
canceladas.
Parágrafo 3º- Em nenhuma hipótese atleta ou membro de comissão técnica poderá considerar
cumprida sua punição em partida não realizada (W X O); a punição somente será considerada
como cumprida após a não participação na(s) partida(s) subsequente(s), efetivamente,
disputada(s).
Art. 25º -O atleta que se envolver em confusão com arbitragem ou algum membro da comissão
organizadora, dependendo da gravidade e do entendimento da comissão organizadora, poderá ser
suspenso de qualquer atividade do Município, tais como (participar de qualquer competição dentro
do Município ou usufruir de qualquer dependência esportiva do Município por até 2 anos)
§ Único: A(s) equipe(s) que se envolverem em brigas dependendo do entendimento da Junta
Disciplinar Esportiva, poderá ser eliminada da competição.
Art. 26º- A equipe que não se apresentar, ou se apresentar de forma irregular ou de maneira a não
cumprir plenamente este regulamento, para uma partida no local e horários determinados, será
declarada perdedora por WXO, ficando sua permanência ou não na competição a cargo da Junta
Disciplinar Desportiva, após analise dos motivos do não comparecimento ou não cumprimento do
regulamento.

Art. 27º- Os motivos do WXO serão analisados e julgados pela Junta Disciplinar Desportiva. Em
função de um WXO, os resultados já computados serão mantidos. O placar, no caso de um WXO
será de 01X00 a favor da equipe presente e regular.

Art. 28º - O Clube que abandonar ou desistir do Campeonato depois de iniciado, terá todos os seus
jogos já realizados eliminados como se não tivessem acontecido, além das sanções que podem ser
aplicadas pela Junta de Justiça Desportiva;

Art. 29º A Equipe que se recusar a dar continuidade à partida ou abandonar a quadra de jogo em
demonstração de protesto ou recusa de continuar a partida por mais de 05 (cinco) minutos depois de
advertida pelo Árbitro Principal, AINDA QUE PERMANEÇA NA QUADRA, será considerada
perdedora da partida, independentemente do resultado ou do tempo em que ocorreu a interrupção,
ainda, sujeita às demais sanções previstas neste Regulamento e do CBJD
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CAPÍTULO XI
DA PREMIAÇÃO
Art. 30º - O Campeão e Vice-Campeão, Terceiro Lugar e Quarto Lugar receberão troféus e
medalhas nas categorias masculino e feminino.
Art. 31º - O artilheiro e o goleiro menos vazado da competição serão contemplados com troféus.
31.1 - Em caso de empate na artilharia, entre 2 (dois) ou mais atletas, o desempate far-se-á da
seguinte maneira e em ordem sucessiva de eliminação:
a) Atleta que jogou menor número de partidas;
b) Atleta que recebeu menor número de cartões vermelhos;
c) Atleta que recebeu menor número de cartões amarelos;
d) Atleta de maior idade;
e) Sorteio.
31.2- Para a premiação de goleiro menos vazado serão escolhidos entre os quatro goleiros
semifinalistas, pois os quatro goleiros farão o mesmo numero de jogos.

CAPÍTULO XII
DOS UNIFORMES
Art. 32º- Todas as equipes deverão comparecer aos jogos devidamente uniformizados
(calção, camisa, meias e calçados).
§ Único: Será considerada como uniformizada toda a equipe que estiver com camisas numeradas,
calção e meias iguais, diferenciando apenas do goleiro.
Art. 33º - Havendo igualdade na cor de uniforme entre duas equipes, será realizado sorteio para
definir qual equipe terá que trocar de uniforme.
§Único: Não havendo possibilidade, a coordenação oferecerá coletes a equipe derrotada no sorteio.
CAPÍTULO XIII
DOS RECURSOS
Art. 34º - Caberá direito a recurso perante a Comissão Técnica, por irregularidades observadas
durante o Campeonato Aberto de Futsal Masculino e Feminino, sempre que uma equipe puder
comprovar que o adversário deixou de cumprir quaisquer exigências do presente regulamento ou
demais adendos ou determinações que se constituíram quando da realização do Congresso Técnico.
Art. 35º - A Coordenação do Campeonato Municipal de Futsal de Arapongas, cabe o direito de
exigir da equipe denunciada toda a documentação necessária a comprovação de sua defesa, no caso
das provas apresentadas pela equipe recorrente. Apresentarem dúvidas ou contestações. Caso a
equipe denunciada envie a documentação no prazo estipulado, a equipe terá ganho de causa. Poderá
também ser solicitada , a presença da pessoa, motivo da denuncia.
Art. 36º-Serão competentes para impetrar recursos os representantes legais das equipes inscritas, os
quais deverão estar constando na ficha de inscrição.
Art. 37º- Os recursos serão dirigidos a Comissão Técnica do Departamento de Esportes,
datilografados ou digitados até 48 horas após a ocorrência, em três vias de igual teor.
Art. 38º - A equipe alvo de recurso terá até 48 horas para apresentar defesa e documentos gerais,
quando da ciência da acusação.
CAPÍTULO XIV
DISPUTA
Art. 39º - As partidas serão disputadas de acordo com as Regras Oficiais da CBFS, entidade que
norteia o Futsal a nível Nacional, e terão seu tempo de duração (em minutos) assim definido:
masculino dois tempos de 20 minutos com intervalo de 5 minutos, e feminino: dois tempos de 15
minutos com 5 minutos de intervalo.
Art. 40º - Haverá tolerância de 15 minutos apenas para o primeiro jogo de cada rodada.
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Art. 41º- Em caso de WXO no primeiro jogo, o segundo jogo começará no horário estabelecido no
boletim de jogos, e assim sucessivamente.
Art. 42º- A formula de disputa será definida quando da realização do Congresso Técnico.
CAPÍTULO XV
PONTUAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Art. 43º - Ao final da 1.ª Fase – Classificatória, quando 2 (duas) ou mais equipes terminarem
empatadas na soma de pontos, o desempate far-se-á da seguinte maneira e em ordem sucessiva de
eliminação:
Critérios de desempate:
a) Confronto direto da fase;
b) Maior número de vitórias obtidas em todas as partidas da fase;
c) Maior saldo de gols em todas as partidas e fases;
d) Maior número de gols marcados em todas as partidas da fase;
e) Menor número de gols sofridos em todas as partidas da fase;
f) Sorteio
Art. 44º - Em jogos que ocorrerem empate nas fases eliminatórias (Oitavas de Final, Quartas de
Final , Semi Final e Final) , o vencedor da partida será definido em cobrança de cinco pênaltis,
persistindo o empate serão cobrados tiros alternados até a definição do vencedor da partida.
§único:Os tiros penais podem ser cobrados por qualquer atleta constando em sumula e que tenha
condições legais para participar da partida.
Art. 45º- Em todas as fases, a contagem dos pontos ganhos, será a seguinte:
a) Por vitória ..........
b) Por empate..........
c) Por derrota..........

03 pontos
01 ponto
00 ponto

Art. 46º- Caberá a Comissão Técnica, mudanças e alterações de horários de jogos se assim julgar
conveniente e necessário para o bom desenvolvimento das atividades. A Comissão Técnica do
Departamento de Esportes, reserva-se o direito de rejeitar ou anular a(s) inscrições, de atletas ou até
mesmo equipe, se achar convenientes ou conforme itens das normas e procedimentos da entidade.
Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pelo Departamento Técnico da
Organização do Campeonato Aberto de Futsal Masculino e Feminino que é formada pelos
dirigentes do Departamento de Esportes.
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CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2012
TROFEU ALBOR PIMPÃO FERREIRA
FICHA DE INSCRIÇÃO
Eu_____________________________________ responsável pela equipe declaro ter
recebido e aceito os termos do regulamento que institui as regras do jogo e assumo a
responsabilidade de passar todas as informações deste regulamento para todos os
integrantes abaixo inscritos.

EQUIPE:_______________________________________________________________
FONE: _________________________ E-MAIL:_______________________________
CATEGORIA: (

) MASCULINO

(

NOME COMPLETO LEGIVEL

) FEMININO
DOCUMENTO

ASSINATURA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
COMISSÃO TÉCNICA
NOME COMPLETO LEGIVEL

DOCUMENTO

ASSINATURA

TECNICO:
AUXILIAR:
MASSAGISTA:
ARAPONGAS, ___________ DE __________________ DE 2.012.
NOME DO RESPONSÁVEL:_____________________________________
ASSINATURA:_________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO ORGANIZADORA

RECEBIDO EM _______/__________/__________

RECEBIDO POR:__________________________

Carimbo
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