
REGULAMENTO FUTSAL INTER PANELA 2019
1° Torneio Inter Panelas – Cursos Técnicos (Organização: Grêmio Estudantil – Voz Ativa)

Art. 01 – A competição de FUTSAL do Interpanelas será realizada de acordo com as Regras
Oficiais da CBFS.

Art. 02 – O tempo do jogo para o masculino será de acordo com regra oficial da modalidade e
para o Feminino será de 02 (dois) tempos de 12 (doze) minutos cronometrados, sendo estabelecido o
intervalo de 05 (cinco) minutos para ambos.

Art. 03 – No caso de 02 (duas) equipes terminarem a fase de pontos corridos igualadas em
número de pontos ganhos, os critérios estabelecidos para o desempate serão os seguintes:

1. Confronto direto.
2. Maior número de vitórias.
3. Maior saldo de gols.
4. Maior número de gols marcados.
5. Menor número de gols sofridos.
6. Menor número de Cartões Vermelhos.
7. Menor número de Cartões Amarelos.
8. Sorteio.

Art.  04  –  No caso  de  03  (três)  ou  mais  equipes  terminarem  a  fase  de  pontos  corridos
igualadas  em  número  de  pontos  ganhos,  os  critérios  estabelecidos  serão  os  do  Art.  anterior,
excluindo-se o item (1) Confronto direto.

Art.  05 –  O vencedor  da partida final,  caso a mesma termine empatada,  será conhecido
através da cobrança de uma série de 03 (três) pênaltis de forma alternada, com jogadores diferentes.
Ainda persistindo o empate, continuará a cobrança de 01 (um) pênalti e, dessa feita, de 01 (um) em
01 (um), com jogadores que ainda não executaram a cobrança, até surgir um vencedor.

Art. 06 – A contagem de pontos para a classificação será a seguinte:

a) Vitória – 03 (três) pontos.
b) Empate – 01 (um) ponto.
c) Derrota – 00 (zero) ponto..

Parágrafo único: No caso de WO, o placar adotado para o vencedor será de 2 x 0.

Art. 07 –  O aluno-atleta que durante os jogos, receber um cartão vermelho ou dois cartões
amarelos,  estará  automaticamente  suspenso  por  um  jogo.  Serão  observados  todos  os  cartões
durante a fase de pontos corridos.

Art. 08 – Durante a passagem de fase, cartão vermelho ou o segundo cartão amarelo no jogo
anterior a final, resultará com que o aluno fique suspenso da partida decisiva;

Art. 09  - O dirigente ou membro da comissão técnica que for expulso cumprirá uma partida
automática e será encaminhado para apreciação da Comissão Disciplinar.

Art. 10 – As equipes deverão ser formadas por alunos matriculados regularmente no ensino
técnico, contendo em cada uma o limite de três atletas de uma mesma turma.



Art.11 – as equipes que não seguirem as regras do campeonato serão desclassificadas pela 
comissão organizadora.


