
 

REGULAMENTO  

FUTSAL INTERCLASSE  

Art.1°- A competição de FUTSAL do Interclasse será realizada de acordo com as Regras Oficiais 

da CBFS.   

Art.2° O tempo do jogo para o masculino será de acordo com regra oficial da modalidade e 

para o Feminino será de 2 tempos de 12 minutos corrido, sendo estabelecido o intervalo de 05 

minutos para ambos.   

Art.3° - No caso de duas equipes terminarem uma fase igualada 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. Gol Average;  

5. Maior número de gols marcados;  

6. Menor número de gols sofridos;  

7. Menor número de Cartões Vermelhos;  

8. Menor número de Cartões Amarelos; 

9. Sorteio.   

Art. 4° - No caso de três ou mais equipes terminarem uma fase igualada em número de pontos 

ganhos, os critérios estabelecidos serão os do art. anterior, excluindo-se o item a. confronto 

direto.   

Art. 5° - Os vencedores das partidas semifinais e finais que terminarem empatadas, serão 

conhecidos através de uma prorrogação de 2 tempos de 05 min, sem intervalo. Persistindo o 

empate, o mesmo será conhecido através da cobrança de uma série de 03 pênaltis de forma 

alternada, com jogadores diferentes. Ainda persistindo o empate, continuará a cobrança de 01 



pênalti e, dessa feita, de 01 em 01, até surgir um vencedor, com jogadores que ainda não 

executaram a cobrança.   

Art. 6° - A contagem de pontos para a classificação será a seguinte: 

a) Vitória – 03 pontos  

b) Empate – 01 ponto  

c) Derrota – 00 ponto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de W x O, o placar adotado para o vencedor será o maior da fase 

dentro da chave.    

Art. 7° - 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 

em todas as fases.    

Art. 8º - Durante a passagem de fase, ou seja, fase semi-final, os cartões serão zerados, salvo 

cartão vermelho, em que o aluno estará suspenso da próxima partida; 

Art. 9° - O dirigente ou membro da comissão técnica que for expulso cumprirá uma partida 

automática e será encaminhado para apreciação da Comissão Disciplinar; 

Art 100 – Atletas que estiverem com a matricula trancada não poderão participar do evento. 

 

Toda a competição será organizada pela Coordenação de 

esportes do Ifsuldeminas Campus Inconfidentes, 

juntamente com a equipe Atlética, bolsistas e 

estagiários do setor. 


