Associação Esportiva
Arimatéia

Art. 1 – Este regulamento tem por finalidade: disciplinar a realização do TORNEIO
ARIMATÉIA DE FUTSAL, nas categorias; Principal, Feminino, Sub-11, Sub-13, Sub15, Sub-17, Sub-20, Veterano, Máster e Super Master em sua 38º edição.
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 2 – O TORNEIO ARIMATÉIA DE FUTSAL, será organizado e coordenado pela
Comissão Organizadora com o dispositivo neste regulamento.
DA DIREÇÃO
Art. 3 – A competição será dirigida pela Comissão Organizadora, a qual competirá:
•
•
•
•

Coordenar o Conselho Arbitral;
Elaborar, observar e fazer cumprir a tabela dos jogos;
Adotar providências de ordem técnica necessárias à realização dos jogos
Elaborar com base nos resultados realizados, a classificação das equipes, durante a
competição.
DAS CATEGORIAS, DO LIMETE DE IDADE E DAS INSCRIÇÕES
As equipes particulares deverão observar o disposto no quadro contido neste artigo
referente ao limite de idade, por categoria, para inscrição de equipes :
CATEGORIA

NASCIDOS

Sub-11
Sub-13
Sub-15
Sub-17
Sub-20
Adulto masculino
Adulto feminino
Veterano
Máster

2006 - 2007
2004 - 2005
2002 - 2003
2000 - 2001
1997 – 1998 - 1999
Nascidos até 2001
Nascidos até 2002
Nascidos até 1982
Nascidos até 1977

16 anos completos
15 anos completos
35 anos completos
40 anos completos
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Super Master
45 anos completos Nascidos até 1972
Parágrafo Primeiro: Na categoria feminina poderão participar atletas com a idade
acima de 15 (quinze) anos completos.
Parágrafo Segundo: As equipes que participarão da categoria veterano, máster e
super master será permitido o uso de um atleta (goleiro), com idade superior à 34 anos desde
que mesmo no ato da inscrição apresente à comissão organizadora cópia autenticada da
carteira de identidade, não podendo a equipe, a partir da inscrição desde atleta, substituí-lo
por outro da mesma faixa etária ou de faixa etária inferior, a prevista na categoria veterano e
máster.

Art. 4-A formalização da inscrição da equipe, far-se-à com a entrega à Comissão
Organizadora da ficha de inscrição devidamente preenchida, em todos os seus itens.
Art. 5- Cada equipe poderá inscrever no mínimo 08(oito) e máximo 15(quinze) atletas,
cuja idade será igual ou superior a 16 (dezesseis) anos de idade, até o final da fase
classificatória (primeira fase), sendo que para estas novas inscrições e /ou substituições de
atletas, feita após a entrada da ficha de inscrição, a equipe deverá pagar uma taxa adicional
de R$ 20,00(vinte reais) por atleta inscrito.
Parágrafo Primeiro: É vedada a inscrição de atleta que tenha participado em algum
jogo da competição por outra equipe. A participação do atleta nos jogos será aferida pela
súmula dos mesmos.
Parágrafo Segundo: A ficha de inscrição deverá ser entregue devidamente
preenchida, consoante disposto no caput desde artigo, até no máximo 30 minutos antes do
inicio da primeira partida da equipe na competição. Juntamente com a ficha de inscrição
a deverá entregar uma cópia do documento de identidade com foto e assinatura dos atletas
inscritos. O atleta somente estará apto a participar dos jogos apresentando um documento
oficial que contenham assinatura e fotografia. Tal documento será comparado com a cópia
entregue pela equipe.
Parágrafo Terceiro: A equipe que não entregar a fixa de inscrição no prazo previsto neste
regulamento, terá como fixa de inscrição a sumula da primeira partida.
Art. 6- A comissão organizadora não exigirá atestado médico dos atletas ou dirigentes que
comprove as capacidades físicas e mentais, sendo de responsabilidade individual a avaliação
das condições de saúde, bem como os danos pessoais causados por eventuais acidentes
durante a competição.
DOS PARTICIPANTES
Art.7- Estando o atleta legalmente inscrito por uma equipe, o mesmo não poderá atuar por
outra equipe participante do torneio.
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Parágrafo único. Participar por uma equipe significa atuar em uma partida e /ou
relacionado em súmula.
Art. 8- Se após iniciada a competição, fica comprovado irregularidades na inscrição de
qualquer atleta, o mesmo será excluído, ficando suspenso da competição pelo período de um
ano. A equipe será penalizada com uma multa de R$500,00(quinhentos reais) e ainda
perderá os pontos em todas as partidas em que o atleta irregular participou.
Parágrafo Primeiro: Os pontos perdidos pela equipe que praticar conduta acima
descrita serão dados às equipes contra as quais o atleta atuou.
Parágrafo Segundo: A equipe que não paga a multa estipulada no artigo 8º, será
eliminada da competição.
DAS REGRAS
Art. 9 – Serão adotados as Regras Oficiais atuais do FUTSAL e todos os seus anexos
aprovados pela CBFS- Confederação Brasileira de Futsal de Salão, complementada pelas
normas estabelecidas neste regulamento.
DAS REALIZAÇÕES DOS JOGOS
Art. 10- Os jogos serão realizados na Quadra de Esporte Arimatéia montada no interior da
Taguaparque nos meses de Dezembro de 2017 e Janeiro de 2018, nos dias e horário previsto
em tabela própria a ser confeccionada no Conselho Arbitral e qual passará a fazer parte
integrante do presente regulamento, observando-se o seguinte, quanto aos horários fixados:
Parágrafo Único: Não será permitido o atraso dos jogos. A equipe em atraso perderá o jogo
por ausência (WXO). O placar da partida será igual ao maior placar dos jogos da chave
realizado no dia, não se computando os gols para nenhum atleta.
a) O jogo subseqüente terá seu inicio no horário previsto na tabela.
Art. 11- Qualquer partida iniciada poderá ser suspensa a critério do arbitro por motivo de
alta relevância da Comissão Organizadora. Caso já tenha iniciado o jogo e a mesma for
interrompida, será adotado o seguinte critério;
• Suspensa antes do término do primeiro período de jogo: será realizada o complemento
da partida, com o placar de momento e só os participantes do jogo suspenso poderão
tomar parte nesta complementação;
• Suspenso após iniciado o segundo período de jogo: será dada por encerrada a partida,
dando os pontos e placar positiva, a equipe não infratora se no momento do
encerramento esta equipe estiver vencendo o jogo, caso a equipe não infratora esteja
perdendo a partida, declarada vencedora por 1X0.
Parágrafo Primeiro:- Nos casos previstos neste artigo deverá o arbitro fazer relatório,
narrando todas as ocorrências, indicando os responsáveis pela suspensão da parada.
Parágrafo Segundo:- Se ficar característica que uma equipe foi a causadora da suspensão
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da partida, por indisciplina, estará automaticamente eliminado da competição.
Art.12- Na fase classificatória (primeira fase) e na segunda fase da competição, o tempo de
duração de cada partida será de 30 (trinta) minutos, divididos em dois períodos de 15
(quinze) minuto, com 05(cinco) minutos de intervalo a partir das terceira fase, o tempo de
duração de cada partida será de 40 (quarenta) minutos, dividido em dois períodos de 20
(vinte) minutos, com intervalos de 05(cinco) minutos para descanso.

Parágrafo Único – A partida final, chamada de grande finalissma, terá duração de 50
(cinqüenta) minutos, divididos em dois períodos de 25(vinte e cinco) minutos, com
intervalo de 05(cinco) minutos para descanso.
Art. 13- O sistema de marcação de tempo em todos os jogos, inclusive a grande
finalissima, será com o cronometro corrido, sendo acrescidos ao tempo do jogo os
perdidos de tempo solicitados pelos árbitros;
Art. 14- Caberá ao representante, treinador ou capitão da sua equipe, recolher os
documentos de identidade e seus atletas e entregar ao membro responsável da Comissão
Organizadora, 20 (vinte) minutos antes do inicio do seu jogo, para que seja dado o
andamento ao preenchimento da súmula;
Art. 15- Se durante a realização de uma partida ou por qualquer motivo uma equipe ficar
reduzida a menos de 03 (três) atletas a mesma será declarada perdedora sendo a equipe
oponente declarada vencedora pelo placar de 2 X 0 ou o placar da partida se a mesma
estiver vencendo o jogo, aplicando a lei da melhor vantagem no primeiro caso os gols
não serão computados para nenhum atleta.
DO SISTEMA DE DISPUTA
Art. 16- A competição será formada em fases, sendo a primeira denominada
CLASSIFICATÓRIA, onde serão divididas através de chaves de 04 (quatro) ou 05
(cinco) equipes por chave, de acordo com o número de participantes, as quais jogarão
entre si, classificando-se as 02(duas) melhores colocadas em cada chave para a fase
seguinte.
Art. 17- A partir da SEGUNDA fase denominadora ELIMINATÓRIA, as equipes
jogarão no sistema de eliminatória simples sendo que a equipe perdedora estará fora da
competição à exceção das equipes perdedoras na fase SEMIFINAL, que disputarão a
terceira colocação. Nesta fase e até o final da competição inclusive, a grande final, todas
as partidas terminadas empatadas, a equipe vencedora será conhecida através de
execução de penalidades máximas, se adotado o seguinte critério:
• 05(cinco) penalidades máximas por equipe;
• Persistindo o empate, a execução será alternada até que se conheça a equipe
vencedora.
Parágrafo Único: Para execução das penalidades máximas, serão obedecidas as regras
da CBFS.
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Art. 18- Na fase classificatória (primeira fase) quando se verificar empate na colocação
entre duas ou mais equipes na chave ou quando for necessária a classificação da equipe
como melhor terceiro colocado, o desempate se dará, verificando-se na ordem os
seguintes critérios:
• Confronto direto entre duas equipes;
• Maior número de Vitórias;
• Maior saldo de gols;
• Maior número de gols marcados;
• Menor número de gols sofridos;
• Números de cartões amarelos;
• Sorteio.
Art. 19 - Dependendo do numero de equipes inscritas para o evento, poderá haver
mudanças no sistema de disputa, que será também definido no Conselho Arbitral, ante do
inicio da competição.
Art. 20 - As equipes deverão apresentar-se para a realização dos jogos, devidamente
uniformizadas 15 (quinze) minutos antes da realização da partida. Poderá a Comissão
Organizadora, a seu critério exclusivo, tolerar o uso de uniformes com pequenas
diferenças nos calções e meiões.
Parágrafo Primeiro – Todas as equipes deverão comparecer ao local da partida,
com 02 (dois) jogos de camisas, para evitar semelhanças nos uniformes.
Parágrafo Segundo – Quando houver necessidade de troca de camisa, por motivo
de semelhança de cores, salvo o acordo entre as equipes interessadas, o árbitro deverá
proceder a um sorteio, e a equipe perdedora deverá trocar de uniforme, sendo que terá o
tempo de 10 (dez) minutos sem prejuízo para o inicio da partida.
Parágrafo Terceiro – Não será permitido a troca de uniforme em lugares público
(ruas, entrada de prédios, calçadas, praça etc.). Os atletas deverão trocar os uniformes nos
Box que serão oferecidos para tal fim.
a) O atleta que for flagrado trocando de roupa fora dos Box será eliminado da competição
e a equipe punida com uma multa de R$ 200,00 (duzentos reais).
b) A equipe punida com a multa prevista na alínea anterior somente prosseguirá na
competição mediante a comprovação do pagamento da mesma.
Art. 21 - Será permitida a interpelação de letras, símbolos e propagandas em qualquer
parte do uniforme, desde que não atentem contra a moral e os bons costumes;
Art. 22 - As equipes que não tiver condições de cumprir as disposições do art. 20
parágrafo segundo sofrerá a sanção prevista no parágrafo único do art. 10.
Art. 23 - Cada equipe deverá apresentar uma bola em condições de jogo, cabendo ao
árbitro da partida avaliar as condições da mesma, sob pena da equipe sofrer a sansão
previsto no parágrafo único do art. 10.
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Parágrafo único – A Comissão Organizadora, não se responsabiliza pelas bolsas e
outros equipamentos das equipes que por ventura se extraviarem durante a realização de
uma partida.
DA PREMIAÇÃO
Art. 24 - Ao final da competição serão oferecidas as premiações que estarão a mostra na
sede da Comissão Organizadora.
Art. 25 - Será considerado o artilheiro da competição, o atleta que ao longo da mesma,
marcar o maior número de gols válidos de sua equipe, não sendo comprovados os gols
em decisões por penalidades máximas.
Parágrafo único – Havendo mais de um atleta nas condições previstas no caput do
presente artigo, a premiação será feita aquele que pertencer a melhor equipe classificada
na competição.
Art. 26 – Será considerado o melhor goleiro da competição o atleta da equipe que tiver a
defesa menos vazada de todo o evento e a mesma se classificar para a fase semi-final do
torneio, não serão computados os gols sofridos em decisões por penalidade máxima.
Parágrafo único - – Havendo mais de um atleta nas condições previstas no caput
do presente artigo, a premiação será feita aquele que pertencer a melhor equipe
classificada na competição.
DA DISCIPLINA
Art. 27 – O atleta que for advertido durante a competição com 03 (três) cartões amarelos
cumprira a suspensão automática de 01 (um) jogo. O atleta que for punido com cartão
vermelho cumprira a suspensão automática de 01 (um) jogo
Parágrafo Único – o numero de cartões amarelos não zera “zerado” ao longo da
competição.
Art. 28 – O atleta ou membro da Comissão Técnica de uma equipe será excluído da
competição se for expulso, por qualquer motivo por 02 (duas) vezes, ou por julgamento
da comissão Organizadora, independente de ser ou não a primeira expulsão. Se for
constatada a agressão física a qualquer dos participantes, caso seja necessário o agressor
responderá perante autoridade policial, por crime de lesão corpora, previsto no Art. 139
do Código Penal, e outros, se for o caso.
Art. 29 – O atleta ou membro da Comissão Técnica, que ofender de qualquer forma a
Comissão Organizadora, de Arbitragem ou equipe de Apoio cumprirá automaticamente
três jogos e suspensão.
Parágrafo Único: O atleta ou dirigente eliminado da competição, não abstante a
categoria em que participa, estará eliminado de todas as categorias da mesma.
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Parágrafo Segundo: O dirigente que tentar enganar a Comissão Organizadora incluindo
atleta indevidamente em qualquer categoria, será excluído juntamente com sua equipe da
competição, podendo ainda a Comissão Organizadora tomar outras medidas legais, com
relação a equipe infratora.
Art.30 – Se 02 (duas) equipes, ao se enfrentarem, ocasionarem briga ou agressões
simultâneas, estarão automaticamente eliminados da competição.

Art. 31 – Os representantes das equipes deverão providenciar, quando solicitado pela
Comissão Organizadora ou de Arbitragem, a retirada do recinto do evento, de qualquer
elemento que esteja perturbando o andamento da competição e ainda providenciar a
correção de qualquer deficiência observada nos equipamentos que digam respeito à
realização dos jogos
Art. 32 – As equipes participantes terão direito a apresentar recursos, desde que
formalizado ate uma hora após a partida e assinada pelo seu dirigente legal, via oficio
datilografado ou por meio eletrônico, mediante ao pagamento de uma taxa no valor de R$
150,00 (cento e cinqüenta reais), sendo o mesmo analisado pela Comissão Organizadora,
árbitros e o delegado do jogo, se procedente as alegações da equipe a Comissão
Organizadora tomará as providencias devidas.
Art. 33 – Os casos omissos ou duvidosos serão decididos pela Comissão Organizadora,
que se reunirá em local e horário determinado por seu presidente.

NOTA: É de suma importância que todos participantes do evento, leiam
com atenção este regulamento, uma vez que todos os seus artigos serão
radicalmente cumpridos a risca.

Brasília,________de____________________ de 2017

JOSÉ DE LIMATÉIA LIMA
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Presidente da Comissão Organizadora
Fone: 9987-9079
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XXXIII TORNEIO ARIMATÉIA DE FUTSAL
2017/ 2018

FICHA DE INSCRIÇÃO
EQUIPE:
REPRESENTANTE:
TÉCNICO:
FONES P/ CONTATO:
OR.
DOC. INDENT.

NOME DO ATLETA

ASSINATURA

SUBSTITUIÇÃO OU NOVAS INSCRIÇÕES

Taguatinga/DF _______de______________2016

Assinatura do Dirigente da Equipe

Eu, dirigente/representante acima assinado, declaro ter lido o regulamento da 38ª edição
do Torneio Arimatéia de Futsal 2017/2018, estando ciente e de acordo com todos os itens
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nele dispostos.
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