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CAMPEONATO PAULISTA/PENALTY 2019 
 

REGULAMENTO 
 

Capítulo I 
Da Denominação e Regulamentação 

 
 
Art. 1º - Prevalecem no Campeonato Paulista Penalty 2019 - Categoria Principal Masculino os 
dispositivos do Código Desportivo da FPFS em vigor, bem como as Disposições Iniciais de 2019 
substanciadas pelas decisões da A.G.O.. Na parte técnica será observado o regulamento especifico 
apresentado no Conselho Arbitral. 
 
 

Capítulo II 
Do Período de Disputa 

 
Art. 2º - O Campeonato Paulista Penalty 2019 - Categoria Principal Masculino será disputado no 
período de 20 de março à 20 de julho do corrente ano. 

 
 

Capítulo III 
Da Participação 

 
Art. 3º - O Campeonato Paulista Penalty 2019 - Categoria Principal Masculino contará com a 
participação de 14 (quatorze) equipes, abaixo relacionadas: 
 

1 – AA BANCO DO BRASIL/MAPFRE  
2 – AA PRAIA GRANDE/MRW 
3 – AD INDAIATUBA  
4 – AD REAL MADRUGA/ARAÇATUBA 
5 – AD VAZ FUTSAL/VAZTUR 
6 – ADC SÃO BERNARDO/EMBAIXADORES  
7 – AU SANTISTA FC/GUARUJA 
8 – MAGNUS FUTSAL/ATHLETA  
9 –  SÃO JOSÉ FUTSAL EO 
10 – SANTO ANDRÉ FUTSAL  
11 – SERTÃOZINHO FC 
12 – SC CORINTHIANS PTA 
13 – TABOÃO FUTSAL 
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Capítulo V 

Da Forma de Disputa 
 

Art. 4º - O Campeonato Paulista Penalty 2019 - Categoria Principal Masculino será composto por 4 
chaves abaixo descritas e será disputado em 4 (quatro) fases: 
 
Composição das Chaves: 
 
Chave A: 
 

1 – AA BANCO DO BRASIL 
2 – AD INDAIATUBA 
3 – ADC SÃO BERNARDO/EMBAIXADORES 
4 – MAGNUS FUTSAL/ATHLETA 
5 – SANTO ANDRÉ FUTSAL 
   

Chave B: 
 

1 – AA PRAIA GRANDE/MRW 
2 – GUARUJÁ FUTSAL/UNIÃO SANTISTA 
3 – SÃO JOSÉ FUTSAL EO 
4 – SC CORINTHIANS PTA 
5 – TABOÃO FUTSAL 

 
Chave C:  
 

1 – AD REALMADRUGA/ARAÇATUBA 
2 – AD VAZ FUTSAL/VAZTUR 
3 – SERTÃOZINHO FC 
 

 
1ª Fase: Classificatória  
 
a)  As equipes serão divididas em chaves por região. Os confrontos serão dentro da chave 

em turno e returno. 
 

b)  Ao final desta fase classificam-se as três melhores equipes classificadas nas chaves A e B 
e as duas melhores classificadas na chave C. 

 
c) Em caso de empate na pontuação entre duas ou mais equipes na chave, aplicar-se-á os 

seguintes critérios de desempate: 
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c.1. - Maior número de vitórias 
c.2. - Maior saldo de gols 
c.3. - Maior número de gols marcados 
c.4. - Menor número de gols sofridos 
c.5. - Maior Gol Average (nº de gols marcados dividido pelo nº de gols sofridos) 
c.6. - Sorteio na FPFS. 
 
 

2ª Fase:  Quartas de Finais 
 
d) As oito equipes que passaram para esta fase serão classificadas por Índice Técnico 

(número de pontos ganhos divididos pelo número de jogos). 
 

e) Em caso de empate na classificação serão utilizados os seguintes critérios para o 
desempate: 

 
e.1. – Melhor saldo de Gol Average (número de gols marcados divididos pelo número  
                                                                  de gols sofridos); 
e.2. – Maior média de gols marcados (gols marcados divididos pelo número de jogos 
                                                                     realizados); 
e.3. – Menor média de gols sofridos (gols sofridos divididos pelo número de jogos 
                                                                   realizados); 

 e.4. – Menor número de cartões amarelos recebidos; 
 e.5. – Sorteio na FPFS. 

 
 

f) Nesta fase os confrontos serão os seguintes: 
 

1º IT  X  8º IT 
2º IT  X  7º IT 
3º IT  X  6º IT 
4º IT  X  5º IT 

 
g) Esta fase é eliminatória e os confrontos serão decididos em dois jogos sendo que a 

equipe melhor classificada será o mandante na segunda partida. 
 

h) Após as duas partidas será considerada vencedora do confronto a equipe que somar 
mais pontos. Em caso de empate nas duas partidas a equipe de melhor Índice Técnico 
(mandante da 2ª partida) será considerada vencedora. Caso haja uma vitória para cada 
equipe será realizada uma prorrogação de dez minutos divididos em dois tempos de 
cinco minutos, com troca de lados na quadra sem pausa para descanso. A equipe 
vencedora da prorrogação classifica-se para a fase semifinal da competição. Persistindo o 
empate na prorrogação será declarada vencedora a equipe de melhor Índice Técnico. 
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3ª Fase: Semifinais:  
 

i) As quatro equipes vencedoras da fase anterior serão novamente classificadas por Índice 
Técnico (número de pontos ganhos divididos pelo número de jogos), somando-se as duas 
fases anteriores da competição. 

 
j) Em caso de empate na classificação serão utilizados os seguintes critérios para o 

desempate: 
 

j.1. – Melhor saldo de Gol Average (número de gols marcados divididos pelo número  
                                                                  de gols sofridos); 
j.2. – Maior média de gols marcados (gols marcados divididos pelo número de jogos 
                                                                     realizados); 
j.3. – Menor média de gols sofridos (gols sofridos divididos pelo número de jogos 
                                                                   realizados); 

 j.4. – Menor número de cartões amarelos recebidos; 
 j.5. – Sorteio na FPFS. 

 
k) Nesta fase os confrontos serão os seguintes: 

 
1º IT  X  4º IT 
2º IT  X  3º IT 

 
l) Esta fase também é eliminatória e somente as equipes vencedoras desta fase adquirem o 

direito de participar da fase final do Campeonato Paulista Penalty 2019 - Categoria 
Principal Masculino. Os confrontos serão decididos em dois jogos sendo que a equipe 
melhor classificada será o mandante na segunda partida. 

 
m) Após as duas partidas será considerada vencedora do confronto a equipe que somar 

mais pontos. Em caso de empate nas duas partidas a equipe de melhor Índice Técnico 
(mandante da 2ª partida) será considerada vencedora. Caso haja uma vitória para cada 
equipe será realizada uma prorrogação de dez minutos divididos em dois tempos de 
cinco minutos, com troca de lados na quadra sem pausa para descanso. A equipe 
vencedora da prorrogação classifica-se para a fase semifinal da competição. Persistindo o 
empate na prorrogação será declarada vencedora a equipe de melhor Índice Técnico. 

 
4ª Fase: Finais:  

 
n) As equipes vencedoras da fase semifinal disputarão a final da competição e essas 

equipes serão classificadas em 1ª e 2ª colocadas utilizando-se o critério do Índice Técnico 
(número de pontos ganhos divididos pelo número de jogos realizados) somando-se  
todas as fases do campeonato. 
 

o) Em caso de empate na classificação (Índice Técnico) entre essas duas equipes, aplicar-se-
á os critérios de desempate citados nos itens e e j deste regulamento. 
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p) A final do Campeonato Paulista Penalty 2019 - Categoria Principal Masculino será 

realizada em 2 (duas) partidas e a equipe melhor classificada será o mandante na 
segunda partida. 

 
q) Após as duas partidas será declarada campeã a equipe que somar mais pontos. Em caso 

de empate nas duas partidas a equipe de melhor Índice Técnico (mandante da 2ª 
partida) será a campeã. Caso haja uma vitória para cada equipe será realizada uma 
prorrogação de dez minutos divididos em dois tempos de cinco minutos, com troca de 
lados na quadra sem pausa para descanso. A equipe vencedora da prorrogação será a 
campeã. Persistindo o empate na prorrogação será declarada campeã a equipe de 
melhor Índice Técnico. 

 
Capítulo VI 

Da Bola PENALTY modelo MAX ECOKNIT 
 
Art. 5º - Em todos os jogos do Campeonato Paulista/Penalty 2019 deverá ser utilizada, 
obrigatoriamente, a bola da marca Penalty modelo Max ECOKNIT. 
 
Parágrafo 1º - A equipe mandante deverá obrigatoriamente fornecer e disponibilizar a BOLA 
PENALTY modelo MAX ECOKNIT para início, execução e término da partida, sob pena do oficial de 
arbitragem não dar início ou de não dar continuidade a partida acarretando ao clube mandante a 
perda dos pontos equivalente a uma vitória e acrescentando ao time visitante o número de pontos 
equivalente a uma vitória, computando ao time visitante o registro de uma vitória e de um gol. 
 
Parágrafo 2º - Na hipótese da equipe mandante não ter pontos suficientes para aplicar a regra de 
perda de pontos equivalente a uma vitória, conforme preconiza o parágrafo 1º acima, a equipe 
infratora ficará com pontos negativos. 
 
Parágrafo 3º - É terminantemente proibido a realização de partida com outros modelos de bola, sob 
pena de aplicação das penalidades dos parágrafos acima mencionados, além de outras que possam 
ser auferidas pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Futsal. 

 
 

Capítulo VII 
Do Televisionamento dos Jogos 

 
Art. 6º- Conforme descrito no art. 69º das Disposições Iniciais 2019, todas as Equipes participantes 
das competições promovidas pela FPFS, concedem de forma irrevogável, irretratável, gratuitamente 
e perpétua, os direitos de imagem e voz de seus atletas, comissão técnica, representantes legais e 
de outras pessoas que porventura participem dos jogos, para a FPFS, que poderá divulgar os jogos, 
entrevistas, os preparativos e o pós jogo, por quaisquer meios eletrônicos de transmissão, com o 
objetivo primordial de divulgar a modalidade. 
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Art. 7º - Havendo a transmissão de jogos pela TV (canais abertos ou fechados) a FPFS poderá alterar 
o local, a data e o horário da partida afim de atender as necessidades e interesses da empresa 
geradora das imagens da partida. 
 

Capítulo VIII 
Do Protocolo das Partidas 

 
Art. 8º - Em todos os jogos do Campeonato Paulista Penalty 2019 - Categoria Principal Masculino 
será efetuada a Entrada Olímpica com os atletas sendo conduzidos pelos oficiais de arbitragem, 
sendo que o árbitro principal e o cronometrista estarão à frente da equipe visitante e o árbitro 
auxiliar e o anotador à frente da equipe mandante. Os atletas entrarão enfileirados em ordem 
numérica, com exceção do capitão que será o primeiro da fila (Entrada Olímpica), e se posicionarão 
de frente para as câmeras quando houver transmissão do jogo por televisão ou de frente para a 
tribuna de honra. Em seguida será executado o Hino Nacional Brasileiro com todos posicionados de 
frente para a Bandeira Nacional. Logo em seguida serão anunciados os atletas, iniciando com a 
equipe visitante, começando pelo capitão e depois por ordem numérica de camisa, finalizando com 
os integrantes da comissão técnica. Após o anúncio dos atletas e integrantes da comissão técnica de 
ambas as equipes serão anunciados os membros da equipe de Oficiais de Arbitragem. Ao final, os 
atletas se cumprimentam antes de iniciar a partida. 

 
Capítulo IX 

Da Anulação de Cartões Amarelos 
 

Art. 9º - No Campeonato Paulista Penalty 2019 - Categoria Principal Masculino os cartões 
amarelos NÃO serão acumulativos, valendo apenas para a partida. 

 
Capítulo X 

Do Uniforme 
 

Art. 10º - O “Goleiro-Linha” deverá utilizar camisa igual e da mesma cor dos goleiros da equipe, 
mantendo-se a sua mesma numeração de linha. 

 
Art. 11º - As camisas dos goleiros deverão ter cores diferentes entre as equipes disputantes. 
 
Art. 12º - Os treinadores das equipes deverão usar um crachá de identificação durante as partidas, 
diferenciando-os dos demais integrantes da comissão técnica dentro da quadra.  
 
 

Capítulo XI 
Do Atendimento dos Atletas em Quadra 

 
Art. 13º - Quando o goleiro for atendido pelo massagista no interior da quadra de jogo, o mesmo 
deverá, obrigatoriamente, ser substituído por outro atleta. Na ausência de um substituto um 
jogador de linha deverá ocupar a posição de goleiro.  
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Capítulo XII 
Das Torcidas 

 
Art. 14º - Por medida de segurança a FPFS poderá determinar a presença de Torcida Única em jogos 
da primeira fase do Campeonato Paulista Penalty 2019 - Categoria Principal Masculino. A partir da 
segunda fase da competição fica determinado a presença de Torcida Única nos jogos, ficando a 
equipe mandante da partida responsável pelo controle de acesso dos torcedores às dependências 
do ginásio e pela adoção de outras medidas de segurança, inclusive em jogos no ginásio da FPFS nos 
quais aparecer como mandante. 
 
Art. 15º - De acordo com o Art. 14º das Disposições Iniciais 2019, não serão permitidos no interior 
dos ginásios a utilização de buzinas, instrumentos de percussão, equipamentos eletrônicos, 
baterias, caneta laser e afins e/ou quaisquer outros objetos ou artefatos que produzam sons ou 
ruídos (exemplo: bate-bate, garrafas plásticas contendo grãos, etc.) e que venham a dificultar e/ou 
perturbar o bom andamento dos jogos.  
 
Art. 16º - Com o objetivo de estimular e fomentar a restrição de uso de drogas ilícitas e de garantir 
a segurança dos torcedores, atletas e todas as pessoas que estiverem na praça esportiva, nos 
termos das legislações específicas, mantém-se a proibição nos ginásios a todos os clubes de vender, 
portar, distribuir ou utilizar: 

I - Bebidas alcoólicas;  
II - Hastes ou suportes de bandeiras;  
III - Copos e garrafas de vidro e bebidas acondicionadas em lata; 
IV - Cigarros, charutos ou qualquer outro fumígero. 

 
 

Capítulo XIII 
Da Premiação 

 
Art. 17º - Para a equipe campeã do Campeonato Paulista Penalty 2019 - Categoria Principal 
Masculino será oferecida a premiação, em espécie, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e para a 
equipe vice-campeã o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A equipe campeã será a indicada pela 
Federação Paulista de Futsal para a disputa da Taça Brasil de Clubes 2020, desde que esteja em 
conformidade com o Art. 76º das Disposições Iniciais 2019. 
 
 
 
 
Art. 18º - Também será conferido para as equipes campeã e vice-campeã um troféu e 20 (vinte) 
medalhas douradas (equipe campeã) e vinte medalhas prateadas (equipe vice-campeã). 
 
 

Capítulo XIX 
Da Tabela de Jogos 
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Art. 19º - Após a divulgação da tabela provisória os clubes terão 5 (cinco) dias corridos para 
solicitarem as alterações de datas, locais e horários. Após esse prazo será divulgada a tabela de 
conferência das alterações promovidas na tabela provisória. Os clubes terão 2 (dois) dias para se 
manifestarem em caso de não contemplação das alterações solicitadas. Em seguida será divulgada a  
 
 
Tabela Oficial do Campeonato Paulista Penalty 2019 - Categoria Principal Masculino. Após a 
publicação da tabela oficial, os pedidos de alterações estarão sujeitos à análise pelo Departamento 
Técnico da FPFS e ao respectivo pagamento de taxas.   
 
 

Capítulo XX 
Das Disposições Finais 

 
Art. 20º - No Campeonato Paulista Penalty 2019 - Categoria Principal Masculino não haverá os 
confrontos para disputa de 3º e 4º lugares.  
 
Art. 21º - Os casos omissos nesse regulamento serão analisados e resolvidos pela Direção Técnica, 
Comissão Disciplinar e Presidência da FPFS. 
 
                                                                                                                   São Paulo, 12 de março de 2019. 
  
          NILTON C. ROMÃO 
          Presidente 
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LOCAL DE MANDOS DE JOGOS DA EQUIPES 
 

Chave A 
 

Clube: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL         
Ginásio: Ginásio A da AABB 

Endereço: Estrada de Itapecerica, 1935 
Bairro: Vila Prel Cidade: São Paulo 

CEP: 05835-005 Telefone: 11 - 5519-5537 

 
 

Clube: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INDAIATUBA         
Ginásio: Ginásio XXII de Junho 

Endereço: Rua Francisco de Paula Cabral de Vasconcelos, 786 
Bairro: Jd. Morada do Sol Cidade: Indaiatuba 

CEP: 13346-080 Telefone:  

 
 

Clube: ADC SÃO BERNARDO/EMBAIXADORES         
Ginásio: Ginásio do Jabaquara AC 

Endereço: Rua Francisca Ferreira Canto, 351 
Bairro: Caneleiras Cidade: Santos 

CEP: 11085-600 Telefone: 13 – 3877-4343 

 
 

Clube: MAGNUS FUTSAL/ATHLETA         
Ginásio: Arena Sorocaba 

Endereço: Rod. Raposo Tavares, km 106 
Bairro: Centro Cidade: Sorocaba 

CEP: 18103-050 Telefone: 15 – 9.9858-2212 

 
 

Clube: SANTO ANDRÉ FUTSAL 
Ginásio: Ginásio Noêmia Assumpção 

Endereço: Rua Custódia, 50 
Bairro: Jd. Santo Antonio Cidade: Santo André 

CEP: 09175-020 Telefone: 11 – 4461-1668 
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Chave B 
 

Clube: AA PRAIA GRANDE/OCIAN PC/MRW         
Ginásio: Ginásio Presidente Ciro II 

Endereço: Av. Condessa Elisabeth Robiano, 5120 
Bairro: Penha Cidade: São Paulo 

CEP: 03704-000 Telefone: 11 – 2097-6600 
Ginásio: Ginásio Falcão 

Endereço: Av. Pres. Kennedy, s/nº 
Bairro: Vila Tupi Cidade: Praia Grande 

CEP: 11703-200 Telefone:  

 
Clube: ASSOCIAÇÃO UNIÃO SANTISTA FC  / GUARUJÁ FUTSAL      

Ginásio: Centro Esportivo Duque de Caxias - Tejereba 
Endereço: Praça Ministro Horário Lafer, s/nº 

Bairro: Jd. Tejereba Cidade: Guarujá 
CEP: 11440-555 Telefone: 11 – 2097-6600 

 
 

Clube: SÃO JOSÉ FUTSAL E ESPORTES OLÍMPICOS  
Ginásio: Tênis Clube                                                    ou                 Mario Weiss Vale do Sol 

Endereço: 
Av. Nove de Julho, 23                                                        Pça. Bahia de São 
Salvador, 342 

Bairro: V. Adyana / Jd. Vale do Sol Cidade: São José dos Campos 
CEP: 12243-000 /12238-090 Telefone: 12 – 3941-6769 / 12 – 3931-3256 

 

Clube: SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA 
Ginásio: Ginásio Principal SC Corinthians Pta 

Endereço: Rua São Jorge, 777 
Bairro: Parque São Jorge Cidade: São Paulo 

CEP: 03087-000 Telefone: 11 – 2095-3048 
 
 

Clube: TABOÃO FUTSAL/IL/SEMEL        
Ginásio: José de Souza Sobrinho (Zé do Feijão) 

Endereço: Estrada KizaemonTakeuti, alt 1898 
Bairro: Jardim Roberto Cidade: Taboão da Serra 

CEP: 06775-002 Telefone: 11 - 4139-3073 
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Chave C 

 
Clube: AD REAL MADRUGA/ARAÇATUBA         

Ginásio: Ginásio Henny Ferraz 
Endereço: Rua Alvares de Azevedo, 1800 

Bairro: Ipanema Cidade: Araçatuba 
CEP: 16052-030 Telefone:  

 
 

Clube: AD VAZ FUTSAL / VAZTUR         
Ginásio: Ginásio ADPM de Marilia 

Endereço: Av. Ver. Álvaro Simões, 1555 
Bairro: Fragata Cidade: Marilia 

CEP: 15700-000 Telefone: 14 – 3417-4583 

 
 

Clube: SERTÃOZINHO FC         
Ginásio: Ginásio Pedro Ferreira dos Reis 

Endereço: Rua Bartolomeu, 54 
Bairro: Jd. Atenas Cidade: Sertãozinho 

CEP: 14160-161 Telefone: 16 – 3947-2247 
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