
 
 

 

II TORNEIO DE FUTSAL FEMININO – 2019 
 

REGULAMENTO GERAL 
 

 

 

 Capítulo I – Da finalidade: 
 
Art. 1º - Incentivar a prática de futsal como lazer organizado, contribuindo para o 
congraçamento dos sócios, proporcionando maior integração entre os associados, e 
abrindo espaço para que mais sócios possam usufruir deste desporto. 

 

 Capítulo II – Da organização: 
 
Art. 2º - O torneio será organizado e dirigido pela Comissão Organizadora, especialmente 
criada para esta finalidade: 
      § 1º: A Comissão Organizadora será constituída por: 

a) – Vice-Presidente de Esportes; 
b) – Supervisor de Esportes; 
c) – Coordenador do Torneio. 

    § 2º: Os patronos das equipes somente participarão das reuniões quando convocados.  
 
Art. 3º - Compete à Comissão Organizadora: 

a) – Elaborar o Regulamento Geral do Campeonato; 
b) – Confeccionar a tabela de jogos; 
c) – Administrar e supervisionar a realização dos jogos, cumprindo e fazendo 

cumprir o Regulamento, zelando para que sejam cumpridos os 
horários e a ordem das partidas, em clima de amizade e 
camaradagem, conforme a finalidade do Torneio; 

d) – Comparecer às reuniões convocadas para resolver quaisquer problemas 
surgidos durante a competição, ou dirimir as dúvidas do presente 
regulamento que surjam no decorrer do torneio. 

 

Capítulo III – Das inscrições: 
 

Art. 4º - Poderão se inscrever todas as associadas regularmente inscritos no quadro 
social da AABB, maiores de 16 anos, ou que venham completar esta idade em 2019, isto 
é, nascidas até 2003. 
 
Art. 5º - As inscrições serão individuais, recebidas pelo Departamento de Esportes até 
13/10/2019.  
 

 Capítulo IV -  Da composição das equipes:  
 
Art. 6º - As equipes terão de 7 (sete) a 09 (nove) atletas, de acordo com o número de 
inscritos. 



 § único: Será permitido ao patrono designar um associado, inscrito em sua equipe 
no Torneio, para atuar como técnico da equipe, sendo que o nome do mesmo deverá ser 
encaminhado com 24 horas de antecedência ou preenchimento de um documento antes 
do início da partida ao mesário para o devido registro em súmula. Serão cobrados 
documento com foto para colocação do nome na súmula. 
 

 Capítulo V – Do sistema de disputa: 
 
Art. 7º - Conhecido o número de participantes a Comissão Organizadora escolherá o 
melhor sistema que possa atender à equação “quantidade de times/horários 
disponíveis/prazo de disputa”. 
 
 

 Capítulo VI – Dos jogos: 
 
Art. 8º - Os jogos do Torneio serão realizados no sábado (23/11/2019), com duração de 
30 (trinta) minutos, divididos em dois tempos de 15 (quinze) minutos, com intervalo de 05 
(cinco) minutos, conforme a disponibilidade dos ginásios. 
 § 1º - Será concedida, apenas para o primeiro jogo do dia, tolerância de atraso de 
15 (quinze) minutos. 
 § 2º - O tempo de jogo será corrido, exceto os 3 (três) minutos finais de cada 
período, que serão cronometrados, sendo assim, as paralisações durante as partidas 
ficarão à critério da arbitragem. 

§ 3º - Poderão ser solicitados, 2 (dois) pedidos de tempo por equipe, podendo ser 
utilizado 1 (um) por período. 
 
Art. 9º - Não será permitido o início do jogo sem que tenha o mínimo de 3 (três) atletas 
por equipe e não poderá ter a sua continuação ou prosseguimento de partida se as 
equipes estiverem com menos de 3 (três) atletas. 
 
Art. 10º - Para todos os efeitos a equipe que ficar reduzida a 2 (dois) atletas será 
considerada perdedora devendo o placar ser aquele registrado em súmula. Se, no 
momento da paralisação, o placar for favorável à equipe infratora, será considerado o 
placar 1 X 0. 
 
Art. 11º - É ilimitado o número de substituições durante a partida e poderão ocorrer com 
bola em jogo. Nesse caso o substituto deverá entrar pela área de substituição, somente 
após a saída da outra atleta. 
 
Art. 12º - em jogos eliminatórios, caso a partida termine empatada no tempo normal, 
haverá cobrança de 3 pênaltis para cada equipe. Se ainda persistir o resultado, haverá 
cobranças alternadas até que uma equipe obtenha vantagem no marcador. 
 
Art. 13º - Serão concedidos uniformes as equipes participantes da competição. 

§ 1º – As atletas deverão utilizar calçado tipo tênis (Chuteira); 
§ 2º – As atletas deverão estar devidamente trajadas para prática do futsal; 

 
 

Capítulo VII – Das infrações e penalidades 
 
Art. 14º - Será constituída Comissão Disciplinar para julgar os casos disciplinares, que 
será estruturada e composta conforme segue: 



 
- 1ª Instância:  
- Enquadramento pelo Departamento de Esportes das infrações conforme Código do 

Atleta. O Vice-Presidente de Esportes julgará a penalidade. 
 
- 2ª Instância:  
- Vice-Presidente de Esportes da AABB; 
- Supervisor de Esportes da AABB; 
- Coordenador do Torneio. 

 
Art. 15º - Os casos disciplinares serão julgados pela Comissão Disciplinar com base nos 
relatórios emitidos pelos oficiais, podendo, caso necessário, serem ouvidas pessoas que 
presenciaram os acontecimentos. 

§ 1º - As possíveis penalidades a serem aplicadas estão codificadas no capítulo 
"Da Disciplina Esportiva" do Código de Atletas. 

§ 2º - Recursos às decisões da 1ª Instância serão apreciados e julgados pela 2ª 
Instância, sendo tais decisões irrecorríveis a quaisquer outras instâncias. 
 
Art. 16º - A participante (jogadora) que acumular 2 (dois) cartões amarelos ficará 
automaticamente suspenso da próxima partida de sua equipe.  

§ único – Ao final da 1ª Fase serão anistiados, zerando os cartões, apenas aquelas 
participantes (jogadores) que tenham até 2 (dois) cartões amarelos.  
 
Art. 17º - A equipe que atuar com uma participante com exame médico para prática 
esportiva vencido, perderá os pontos do jogo em caso de vitória. 

§ único – a Atleta que atuar com exame médico para prática esportiva vencido, 
estará automaticamente eliminada da competição. 
 
Art. 18º - A participante (jogadora) que receber o segundo cartão amarelo na mesma 
partida receberá automaticamente o cartão vermelho, sendo expulsa de quadra. O cartão 
amarelo recebido anteriormente será desprezado. 
 

§ 1 – Ao receber o cartão vermelho, a atleta estará expulsa de quadra, e a equipe 
jogará com 1 jogadora a menos pelo período de 2 minutos, ou até acontecer um gol 
da equipe adversária. 
 
§ 2 – Em casos de expulsão dupla (Um membro de cada equipe), as equipes 
jogarão com 1 jogadora a menos pelo período de 2 minutos, independente dos gols 
que aconteçam nesse período.  

 
Art. 19º - A participante (jogadora, patrono, técnico) expulso de quadra numa partida 
estará automaticamente suspensa da partida subsequente de sua equipe. 
 
Art. 20º - A equipe que não se apresentar será declarada perdedora pelo placar de 1 X 0, 
configurando-se o não comparecimento (W.O.). Se o fato ocorrer com as duas equipes 
ambas serão declaradas perdedoras pelo placar de 2 X 0, configurando-se um duplo W.O. 

 
§ único - Os atletas da equipe que cometer o disposto no Art. 20, que não 
estiverem em quadra devidamente uniformizados e registrados em súmula estarão 
sujeitos a punições a serem aplicadas pela Comissão Organizadora do Torneio. 

 



Art. 21º - Se no transcorrer de uma partida uma das equipes tiver o número de suas 
atletas reduzido a menos de 3 (três), a partida será encerrada e a equipe declarada 
perdedora pelo placar de 1 X 0, caso esteja em vantagem no marcador ou se a partida 
estiver empatada. Se a equipe que ficar reduzida a menos de 3 (três) jogadoras estiver 
perdendo, será mantido o resultado existente no momento da paralisação.  
 
Art. 22º - É facultado às equipes interpor recursos contra supostas irregularidades, os 
quais deverão ser assinados pelos patronos das equipes e entregues no Departamento 
de Esportes no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas da ocorrência, para 
apreciação da Comissão Disciplinar.  Do julgamento e decisão, as partes serão 
informadas pela C.D., não cabendo, em hipótese alguma, contestação do julgado   
 
  

Capítulo VIII – Da premiação:  
 
Art. 23º - Serão ofertadas as seguintes premiações: 

- Medalhas as jogadoras das equipes Campeã, Vice-Campeã e 3ª colocada; 
 
Art. 24º - Serão também premiadas as artilheiras e a defesa menos vazada. 
 
Art. 25º - A solenidade de entrega da premiação dar-se-á em local e data a ser 
previamente anunciados. 
 
Art. 26º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora. 
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