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REGULAMENTO 

I – DA PROMOÇÃO E OBJETIVOS  

 

Art.01 – A COPA FEAC DE FUTSAL é uma promoção e organização da Fundação de Esporte, 

Arte e Cultura  

Art.02 – Procurar-se-á, através do desenvolvimento da Copa, promover intercambio esportivo entre 

os participantes, integração entre as equipes participantes, bem como contribuir para o 

desenvolvimento técnico e tático do Futsal. 

1º - A Copa FEAC contará com 16(dezesseis) equipes no masculino e 08 (oito) no feminino. 

Art.03 – Copa FEAC, terá início no dia 19 de Outubro de 2018. 

  

II – DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO  

    

Art.04 – A COPA FEAC DE FUTSAL obedecerá às disposições deste Regulamento. 

Art.05 – A Organização e Coordenação Geral do certame caberão a uma Comissão Executiva, que 

cumprirá e fará cumprir este regulamento. 

Art.06 – A Direção do certame também será exercida pela Comissão Executiva.  

Art.07 – A Comissão Executiva, através do Coordenador Técnico, compete:  

a) Interpretar este regulamento e zelar pela sua perfeita execução; 

b) Elaborar, observar e fazer cumprir a tabela dos jogos; 

c) Apreciar a julgar todas as infrações cometidas neste certame. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As decisões da Comissão Executiva serão irrecorríveis; 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Nos casos de urgência, o Presidente da Comissão Executiva 

poderá tomar resoluções “AD REFERENDUM” da Comissão.  

 

III – DOS PARTICIPANTES 

 

Art.08 – Os Clubes participantes da Copa reconhecem, concordam e se comprometem a acatar a 

aplicação de medidas disciplinares pela Comissão Executiva conforme as disposições previstas 

neste regulamento, como única e definitiva instância para as questões referentes ao campeonato, 

entre eles e a Organização, desistindo, assim, de valer-se, para esses fins, de órgãos da justiça 

Desportiva ou comum, diretamente ou através de terceiros. 

Art.09 – Poderão participar deste certame, clubes, entidades sociais e equipes dos municípios 

interessados. 

Art.10 As equipes que participarem da Copa Feac de Futsal, serão consideradas conhecedoras deste 

Regulamento e regras da modalidade (oficializadas pela C.B.F.S. – Confederação Brasileira de 

Futebol de Salão), e, assim, se submeterão sem reserva alguma, a todas as conseqüências que eles 

possam emanar. 



PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Organização do evento não se responsabiliza por quaisquer 

problemas referentes à saúde dos participantes, e ou acidentes que possam acontecer com os 

mesmos. 

Art.11 – somente poderão participar deste certame os atletas e dirigentes que completaram ou 

venham completar no ano do evento a idade de 16 anos, os atletas e dirigentes menores de 18 anos 

deverão apresentar autorização do pai ou responsável. 

 

IV – DAS INSCRIÇÕES 

      

Art.12 – poderão ser inscritos até 15 atletas, e três dirigentes, não podendo completar a mesma caso 

não tenha feito na data prevista. Caso necessário somente à comissão técnica poderá ser trocado, 

atletas em hipótese alguma (nenhuma). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Taxa de inscrição: será realizada através de doação de  uma cesta 

básica por cada equipe no ato da inscrição, que será destinado ao FUSSOL. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As inscrições serão feitas na Divisão de Esportes Av. Francisco de 

Paula Quintanilha Ribeiro, n° 1200 – Parque Francal (Poliesportivo) nos dias 03/09/2018 à 

14/09/2018 das 08:00 às 16:00hs, através da ficha de inscrição que estará junto ao regulamento no 

site www.feacfranca.sp.gov.br 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As vagas serão preenchidas pelas primeiras 16 equipes que 

trouxerem as inscrições e efetuar a doação da cesta básica. 

 

  

V – DO SISTEMA DE DISPUTA 

 

Art.13 – A COPA FEAC DE FUTSAL será disputada em fases distintas, a saber: 

a) Classificatória com 16 equipes divididas em 4 grupos de 4 equipes; 

b) Quartas de finais – classificando o 1º e 2º colocado de cada grupo; 

c) Semifinal – vencedores dos jogos das quartas de finais; 

d) Final  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No feminino será constituído 2(dois) grupos de 4 equipes cada na 1ª 

fase, classificando o 1º e 2º colocado de cada grupo, que faram a semi final os vencedores 

disputaram o titulo.  

Art.14 – caberá à Comissão Executiva a elaboração de normas técnicas referentes ao sistema de 

disputa adotado, em complementação a este regulamento. 

 

VI – DOS JOGOS 

 

Art.15 – Os jogos serão disputados de acordo com as regras oficiais em vigor, editadas pela 

Confederação Brasileira de Futebol de Salão. 

Art.16 – Cada equipe deverá trazer sua bola para aquecimento. 

Art.17 – A FEAC fornecerá bola somente para a realização das partidas. 

Art.18 – Será obrigatória a presença de um responsável por equipe (portador de R.G.) nos jogos, 

sem o qual o árbitro não dará inicio à partida. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A equipe que se apresentar para o jogo sem o responsável, perderá 

por WO. 

Art.19 – A identificação dos atletas será feita através do R.G. - C.N.H. - CREF. - CRM. Ou 

qualquer documento expedito por órgão oficial. 

Art.20 – Os jogos terão inicio nos horários fixados na tabela, sendo admitida uma tolerância de 15 

(quinze) minutos para inicio somente para o primeiro jogo do dia, sendo 20x20 corrido. 

http://www.feacfranca.sp.gov.br/


PARÁGRAFO SEGUNDO - A equipe que não se apresentar para o jogo devidamente 

uniformizado (camisa, short, meia e caneleira), após o tempo de tolerância ou horário marcado, 

perderá por não comparecimento (WO). 

Art.21 – O mando de jogo pertencerá sempre à equipe colocada em primeiro lugar da tabela dos 

jogos, cabendo a mesma a responsabilidade pela troca de camisa, em caso de coincidência de cores. 

Art.22 – Quando um jogo não se realizar ou for interrompido por qualquer motivo e/ou for anulado, 

será fixada a sua realização, quando for o caso, pela Comissão Executiva. 

 

VII – DA CLASSIFICAÇÃO 

 

Art.23 – Para efeito de classificação, quando adotado o sistema de turno completo, a contagem de 

pontos (ganhos) será a seguinte: Vitória 3 pontos – Empate 1 ponto – Derrota 0 ponto 

Art.24 – Na hipótese de uma equipe vencer o jogo por WO (não comparecimento do adversário), 

além dos três pontos, terá a seu favor o placar de 1x 0. 

#Para efeito de estatística, o gol será computado em favor do capitão da equipe. 

Art.25 – Ocorrendo a ausência da equipe, sem justificativa aceita, poderão ser anulados todos os 

resultados da fase, evitando prejuízos a terceiros, prevalecendo os resultados somente para efeito de 

estatísticas. 

Art.26 – Ao termino de cada turno disputado, será conhecido como primeiro lugar do grupo, a 

equipe que somar maior numero de pontos, e como segundo a equipe imediatamente após, na 

ordem decrescente. 

Art.27 – Quando adotado o sistema de turno completo, no caso de duas equipes terminarem 

empatadas na soma de pontos ganhos na respectiva fase, o desempate será feito de maneira que 

segue e em ordem sucessiva de eliminação, estabelecendo-se sempre com base num critério único, 

quem será classificada. 

I. Prevalecerá o confronto direto 

II. Maior numero de vitória na fase 

III. Melhor saldo de gols, considerando-se todos os resultados obtidos na fase. 

IV. Maior número de gols marcados na fase. 

V. Maior “goal average”, considerando-se todos os resultados obtidos na fase (maior quociente 

na divisão do número de gols marcados pelo de gols sofridos). 

VI. Menor numero de gol sofrido na fase. 

VII. Sorteio 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando três ou mais equipes terminarem empatadas na soma de 

pontos, observar-se-ão sucessivamente e na ordem eliminatória, os critérios constantes deste artigo, 

números 2, 3, 4, 5 e 6. Na hipótese de aplicação do critério de “goal average”, quando uma equipe 

não levar gol será ela a classificada, pois zero é indivisível, o impossibilita o calculo supra citado. 

Art.28 – Quando adotado o sistema de eliminatória simples, no caso de um jogo terminar 

empatado, o desempate será feito da seguinte maneira: 

- Será disputada uma prorrogação de 10 (dez) minutos, com dois tempos de 5 (cinco) minutos, 

apenas com troca de lados pelas equipes. 

- Se ainda persistir o empate até o final da prorrogação, a decisão será através de cobrança de 5 

penalidades máximas alternadas, persistindo cobrar-se-á de 1 a 1 também alternados até apurar o 

vencedor. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para a segunda fase jogarão grupo 1(um) contra o 4(quatro) e 2(dois) 

contra 3(três),  

 

VIII - DAS APENAÇÕES 

 



Art.29 – A contagem de cartões será de responsabilidade das equipes. 

Art.30 – Dois cartão amarelo, o atleta ficará1(uma) partida suspenso. 

Art.31 – Um cartão vermelho, o atleta ficará 1(uma) partida suspenso. 

Art.32 – A equipe que utilizar atleta irregular em qualquer partida válida pela Copa de Futsal, 

sugeitar-se-à:  

a) – Perda automática de pontos pela equipe infratora, e havendo empate ou vitória, o 

adversário terá, ainda, os pontos e o placar favorável de 1x0. 

b) – Caso trate-se de partida das fases semifinal ou final, a equipe será desclassificada da 

competição. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Atletas e ou dirigente expulsos na partida ou no cumprimento de suas 

punições deverão ficar obrigatoriamente do lado oposto onde se encontra o banco de reservas de 

sua equipe na quadra de jogo. 

Art.33 – Se uma partida for encerrada por falta do numero mínimo legal de atletas, determinado 

pelas regras, a equipe que não tiver número mínimo de atletas será considerada perdedora, 

somando-se os 03 (três) pontos ganhos para a equipe que tinha o numero mínimo de atletas para 

continuidade da partida. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Se nenhuma das equipes das 02(duas) equipes possuírem o numero 

mínimo legal de atletas para continuidade da partida, as 02(duas) serão consideradas perdedoras e 

nenhum ponto ganho será atribuído às mesmas. 

Art.34 – O Comportamento antidesportivo, a agressão tentada ou consumada, física ou verbal, aos 

árbitros e seus auxiliares, dirigentes, atletas, membros da organização será punido com a 

eliminação do Campeonato e passivo de outras punições. 

Art.35 – A punição será a seguintes:  

a) No caso de W.O. durante a competição os jogadores da equipe infratora ficaram impedidos 

de participar de eventos promovidos pela Prefeitura Municipal e ou FEAC pelo período de 

2(dois) anos. 

 

IX – DA PREMIAÇÃO 

 

Art.36 – serão oferecidos troféus e medalhas aos melhores classificados na fase final, da seguinte 

forma: 

TROFÉU DE POSSE DEFINITIVA E MEDALHA AO CAMPEÃO; 

TROFÉU DE POSSE DEFINITIVA E MEDALHA AO VICE-CAMPEÃO; 

TROFÉU DE POSSE DEFINITIVA E MEDALHA AO 3º COLOCADO; 

TROFÉU DE POSSE DEFINITIVA E MEDALHA AO 4º COLOCADO; 

TROFÉU AO MELHOR GOLEIRO 

TROFÉU AO ARTILHEIRO. 
                
 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO 

 

FUNDAÇÃO DE ESPORTES, ARTE E CULTURA 

FEAC 

 


