
 

 

 
 

REGULAMENTO APARECIDÃO DE FUTSAL 2018 

 

 

O evento será realizado no dia 1º de setembro, a partir das 7h30, no Ginásio de 

Esportes do Colégio Marista Aparecida. O Aparecidão de Futsal 2018 é uma iniciativa da Direção 

e educadores do Colégio Marista Aparecida. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) As infrações disciplinares cometidas por técnicos, atletas e dirigentes estarão sujeitas 

a julgamento pela comissão organizadora.  

c) Os casos omissos de caráter técnico serão resolvidos pela comissão organizadora e os 

demais, pela Direção do colégio.  

d) Os participantes serão considerados, para todos os efeitos, conhecedores das regras 

oficiais e do disposto neste regulamento. 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Promover a integração, através da prática do futsal, entre os estudantes, professores 

e entidades educacionais de Bento Gonçalves e região, estimulando dessa forma uma prática 

esportiva voltada ao desenvolvimento da sociabilização, espírito esportivo e principalmente o 

bem estar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Proporcionar uma prática esportiva que promova a superação de dificuldades; 

b) Desafiar os estudantes a competirem em um ambiente marcado por atitudes de respeito e 

cooperação; 

c) Desenvolver o hábito da prática de atividades físicas; 

d) Oportunizar que as escolas participantes mostrem seu trabalho desenvolvido na área 

esportiva. 

 

 

 



 

 

 

 

DAS DATAS E HORÁRIOS 

 

O evento ocorrerá no dia 1º de setembro de 2018, a partir das 7h30. Os horários 

discriminados de cada partida serão enviados às equipes durante o mês de agosto. Em caso de 

atraso superior a 5 (cinco) minutos, a equipe será considerada perdedora do confronto por W.O. 

O Aparecidão de Futsal acontecerá no turno da manhã e tarde, dependendo do número de equipes 

inscritas. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

A inscrição das equipes será efetuada através de uma ficha de inscrição, enviada para 

as escolas por e-mail. As inscrições de todas as categorias devem ser efetuadas impreterivelmente 

até o dia 17 de agosto, sexta-feira, na Secretaria do Colégio Marista Aparecida.  

O valor da inscrição por time é de R$ 160,00, que deve ser pago no momento da 

entrega da ficha de inscrição.  

Cada instituição de ensino terá direito a inscrição de 1 (um) time por categoria, com 

exceção da categoria Pré-mirim, que poderá ter até 2 (dois) times de cada escola. 

Cada categoria precisa ter, no mínimo, três equipes inscritas para que ela seja 

validada e disputada no evento. Lembramos que a não realização dos jogos em uma categoria 

não interfere nas demais.  

 

 

DAS CATEGORIAS 

 

O Aparecidão de Futsal 2018 será disputado na modalidade de Futsal, masculino e 

feminino, nas categorias: 

 

• Juvenil: nascidos em 2001 e 2002 (permitida a inscrição de dois atletas nascidos 

em 2000); 

• Infantil: nascidos em 2003 e 2004; 

• Mirim: nascidos em 2005 e 2006; 

• Pré-Mirim: nascidos em 2007 e 2008. 

 

É obrigatória a apresentação da referida ficha de inscrição preenchida, contendo no 

mínimo 5 (cinco) e no máximo 12 (doze) atletas do por equipe.  Cada equipe terá que estar 

acompanhada de um professor de Educação Física,  o qual deve comparecer ao evento e 

acompanhar a sua equipe até o término da competição e premiação. 



 

 

 

 

DOS PARTICIPANTES 

 

São condições indispensáveis para a participação no torneio: 

 

a) Ser aluno regularmente matriculado na escola representada; 

b) Ter o consentimento dos pais ou responsáveis; 

c) Ter o conhecimento dos objetivos do Aparecidão de Futsal; 

d) Estar ciente dos itens deste regulamento; 

e) Estar devidamente inscrito por uma equipe. 

 

Os atletas deverão atender às seguintes exigências: 

 

a) respeitar o regulamento, os juízes, os seus técnicos e as decisões por eles tomadas; 

b) apresentar documento de identidade original com foto quando solicitado pela 

Comissão Organizadora; 

 

 

DOS MATERIAIS 

 

É vetada a utilização de qualquer calçado que não seja tênis (sem travas), e peças em 

jeans. Qualquer adereço que ofereça risco a si ou a um companheiro, após a identificação pelo 

árbitro ou por algum membro da organização, deverá ser retirado imediatamente. 

As equipes devem estar devidamente uniformizadas contendo numeração na camisa. 

É obrigatório o uso de caneleiras. 

O Colégio Marista Aparecida não se responsabilizará pelo fornecimento de qualquer tipo 

de medicamento. Cada equipe deverá trazer seu kit de primeiros socorros.   

 

 

DAS PUNIÇÕES 

 

Qualquer agressão física, verbal ou moral acentuada, seja ela concretizada ou não, contra 

qualquer um dos envolvidos no evento, trará como consequências ao infrator a sua exclusão da 

competição. 

 

DA PREMIAÇÃO 

 

A Comissão Organizadora entregará medalhas para o 1° e 2° lugar e troféu para o 1º 

lugar de cada categoria. 



 

 

 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO FUTSAL  

 

 

A competição de Futsal será realizada de acordo com as regras oficiais da Federação 

Internacional de Futebol (Fifa) para a modalidade, adotadas pela Confederação Brasileira de 

Futebol de Salão (CBFS), salvo o estabelecido neste regulamento. 

 A instituição de ensino poderá inscrever até 12 atletas e um professor de Educação 

Física por categoria.  

Os jogos terão dois (2) tempos de dez (10) minutos corridos com o cronômetro a 

critério da arbitragem e com intervalo de quatro (4) minutos entre os jogos. 

Não haverá obrigatoriedade de parada de tempo para substituições da equipe inteira, 

ficando a participação dos atletas reservas a critério do professor responsável. 

 

O sistema de pontuação nos grupos será: 

Vitória – 3 pontos; 

Empate – 1 ponto; 

Derrota – 0 ponto. 

 

 Em caso de empate de um jogo nas fases Semifinal e Final, o desempate será feito 

com uma prorrogação de 1 (um) tempo de 5 (cinco) minutos jogados, com cronômetro travado a 

critério da arbitragem. Persistindo o empate, serão realizadas cobranças de 3 (três) tiros livres 

diretos a gol, executados da marca penal, alternadamente, a serem cobrados pelos atletas que 

terminaram o jogo. Ainda persistindo o empate, serão cobrados tantos tiros livres diretos a gol 

quanto necessários, executados da marca penal, alternadamente, por diferentes atletas até que 

haja um vencedor. 

Na Fase Classificatória, quando no mesmo grupo duas ou mais equipes terminarem 

empatadas, o desempate será feito pelos seguintes critérios e em ordem sucessiva de eliminação: 

 

 confronto direto no jogo realizado entre as equipes empatadas (utilizado 

somente no caso de empate entre duas equipes); 

 maior coeficiente de gols average apurados em todos os jogos do grupo na 

fase; 

 maior número de gols pré-apurados em todos os jogos do grupo na fase; 

 menor número de gols contra apurados em todos os jogos do grupo na fase; 

 sorteio. 

 

 



 

 

 

 

A bola de jogo será a bola adotada oficialmente pela CBFS nas categorias 

correspondentes. 

Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer outro 

objeto que ponha em risco a integridade física dos atletas. As equipes devem estar devidamente 

uniformizadas contendo numeração na camisa. É obrigatório o uso de caneleiras. 

A entrada dos jogadores na quadra para o aquecimento será feita tão logo ela esteja 

livre e liberada pela equipe de arbitragem/coordenação de modalidade. 

 

Estará automaticamente suspenso do jogo seguinte o participante: 

 

 Atleta que receber um (1) cartão vermelho (expulsão) ou; 

 Atleta que receber dois (2) cartões amarelos (advertência) consecutivos ou 

não; 

 Membro da comissão técnica que for excluído do jogo e relatado na súmula 

ou em relatório anexo. 

 

A contagem de cartões, para fins de suspensão automática, será feita de forma 

cumulativa. Os cartões recebidos na fase classificatória serão anulados para as fases seguintes, 

exceto se o atleta receber o 2º cartão amarelo ou o cartão vermelho no seu último jogo da fase 

classificatória. Assim, este atleta deverá, obrigatoriamente, cumprir a suspensão automática no 

próximo jogo. 

O controle de cartões recebidos, independente de comunicação oficial, será de 

responsabilidade exclusiva das equipes disputantes da competição. 

Os casos omissos de caráter técnico serão resolvidos pela comissão organizadora e 

os demais, pelas outras comissões. 

Os participantes serão considerados, para todos os efeitos, conhecedores das regras 

oficiais e do disposto neste regulamento. 


