
 
 

Modalidade Futebol 3x3  
 
 

Data: 18 de setembro de 2021 
Local: Campo de Futebol Oficial 
Categoria: Masculina 
 

Início: 09h 
Faixa Etária: 18 a 38 anos / 39 a 49 anos / a partir de 50 anos 

 

Início: 11h 
Faixa Etária: 09 a 11 anos / 12 a 14 anos / 15 a 17 anos 

 

                      

Objetivo: O Reconecta AABB tem a finalidade de promover eventos de cunho 
esportivo para a integração de todos os associados. 
 
 

Regulamento Específico 
 
Art.1º: Regulamento: 
 

 Campo 

Os jogos serão realizados no campo oficial com dimensões reduzidas. 

 

 Equipes 

Cada equipe é composta por três (3) jogadores.  

As inscrições serão feitas individualmente ou com a equipe já montada. No 

caso das inscrições individuais os trios serão formadas por sorteio. 

 

 

 

 



Art.2º: Sistema de Disputa 

 
1.As equipes que confirmarem a participação serão distribuídas em grupos onde 

jogarão todos contra todos na fase de classificação (1ª fase), na qual o primeiro e 

segundo colocados de cada grupo chegam à semifinal (2ª fase) e os vencedores 

da semifinal farão a final da competição. As chaves serão formadas por sorteio das 

equipes, antes do primeiro jogo no início da competição e todos os jogos serão 

realizados no mesmo dia. 

 

2.  O desempate na classificação das equipes será feito pela aplicação sucessiva 

dos seguintes critérios:  

a) Melhor pontuação geral obtida;  

b) Melhor saldo de gols; 

c) Melhor gols pró;  

d) Confronto direto;  

e) Sorteio.  

 

3. Será atribuído as seguintes pontuações para as equipes: 

- Vencedor  - 03 pontos 

- Empate     - 01 ponto 

- Perdedor   - 0 ponto 

 

4.  Nas partidas das fases semi-final e final, em caso de empate, será declarada 

vencedora a equipe que primeiro fizer um gol (golden gol), após os 5 minutos do 

tempo regulamentar. 

 

 
Art.3º: Regras do jogo: 
 

 

 Tempo de Jogo / Vencedor de um Jogo 

O tempo regular de jogo será de 5 minutos ou 3 gols; o que ocorrer primeiro. 

 

- Vencerá a equipe que tiver o maior número de gols ao término dos 5 

minutos ou a equipe que atingir primeiro os 3 gols no tempo regulamentar.  

 

  

  



 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Todos os inscritos devem respeitar os regulamentos e seguir os protocolos de 

segurança, normatizados pelo clube em razão da pandemia, conforme o evento 

“Reconecta AABB 2021”. 

 

 

 

Além disso, obrigam-se os competidores a:  

 

 

- Os associados deverão utilizar máscara durante todo o tempo que estiverem no 

Clube, porém com o uso opcional da máscara durante a prática de atividades 

esportivas nos espaços permitidos. 

 

- Qualquer reclamação deverá ser efetuada, no mesmo instante, com o 

Responsável e em caso de impasse, será consultada imediatamente a Comissão 

Organizadora. 

 

 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES 


