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Circular nº  002/2016 

 

TABELA DE IDADES ANO DE 2016 

Masculino 

-  Categorias Iniciantes  - 

 

Categoria  Idade 

SUB  -  08   07 anos  e  08 anos  -  2008  e  2009 

SUB  -  09   09 anos  -  2007 

- Categorias Menores  -  Divisão  A1, A2  e  A3  - 

 

Categoria  Idade  

SUB  -  10   09 anos e 10 anos  -  2007  e  2006 

SUB  -  12   11 anos e 12 anos  -  2004  e  2005 

SUB  -  14   13 anos e 14 anos  -  2002  e  2003 

SUB  -  16   15 anos e 16 anos  -  2000  e  2001 

SUB  -  17   17 anos  -  1999 e 2000 

 

-  Categorias Maiores  -  Divisão A1, A2  e  A3  - 

Categoria  Idade 

SUB  -  20   18 anos, 19 anos e 20 anos  -  1996, 1997 e 1998  

PRINCIPAL               acima de 20 anos, nascidos a partir de 1995 e 1996 

VETERANO               acima de 40 anos, nascidos a partir de 1976 

Feminino  

Categoria  Idade 

 

SUB -  13   12 anos e 13 anos  -  2003  e  2004 

SUB  -  15   14 anos e 15 anos  -  2001  e  2002 

SUB  -  17   16 anos e 17 anos  -  1999  e  2000 

SUB  -  20   18 anos, 19 anos e 20 anos  -  1996, 1997 e 1998 

PRINCIPAL   acima de 20 anos, nascidos a partir de 1996. 

Observações  : 

 

Atenção  :  Continua para o ano de 2015 a Série A3 nas categorias menores. A Série A3 será 

composta por quatro categorias e a escolha de disputar esta Série é de livre arbítrio dos clubes. 

mailto:futsal@futsalpaulista.com.br
http://www.futsalpaulista.com.br/
https://www.facebook.com/FutsalPaulistaOficial
https://twitter.com/Fed_Paulista
http://instagram.com/federacao_paulista


Cabe lembrar, que a Série A3 não dará direito ao acesso para as Séries A1 e A2 no Campeonato 

Metropolitano. 

 

 

 -  Categorias Menores – Masculino Divisão A3  - 

Categoria  Idade 

SUB  -  10   09 anos e 10 anos  -  2006  e  2007 

SUB  -  12   11 anos e 12 anos  -  2004  e  2005 

SUB  -  14   13 anos e 14 anos  -  2002  e  2003 

SUB  -  16   15 anos e 16 anos  -  2000  e  2001 

CATEGORIA SUB 9 – Se inscrito nesta categoria, poderá jogar na categoria Sub 10, pelo 

mesmo clube, mas não no mesmo dia 

CATEGORIA SUB 16 – Se inscrito nesta categoria, poderá jogar na categoria Sub 17, pelo 

mesmo clube, mas não no mesmo dia. 

CATEGORIA SUB 17  -  Se inscrito nesta categoria, com a carteira da categoria Sub 17,  

poderá jogar no Sub 20, pelo mesmo clube, mas não no mesmo dia. Ainda, se inscrito nesta 

categoria, poderá jogar na categoria PRINCIPAL, pelo mesmo clube, com a carteira da 

categoria Sub 17, mas não no mesmo dia. 

 CATEGORIA PRINCIPAL  -  Poderá jogar atleta com 16 anos completos. Se inscrito na 

categoria Sub 20 , poderá jogar na categoria PRINCIPAL, pelo mesmo clube, com a carteira da 

categoria Sub 20, mas não no mesmo dia.  

1 - Para os atletas das categorias menores, ou seja, até a categoria Sub 17, será obrigatória a 

autorização do pai e /ou mãe, ou tutor responsável, com firma reconhecida em Cartório.  

2 - Para as categorias Sub 08, Sub 09, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 17 , será exigida a 

apresentação de exame médico com validade para o ano de 2015.  

3 - Para todos os atletas cadastrados em 2016 haverá a obrigatoriedade da confecção de 

carteira, que será o documento que o atleta apresentará ao anotador, quando da 

realização dos jogos. Caso tenha a carteira do ano anterior, não haverá necessidade, pois a 

mesma tem validade por 2(dois) anos nas categorias menores e de 5(cinco) anos para as 

categorias menores 
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