
 

 

Federação Paulista de Futebol de Salão 
Rua Beneficência Portuguesa, 24 – 2º andar – CEP. 01033-020 – São Paulo (SP) 

Telefone (11) 2714-8150 – Fax (11) 2714-8172 
CNPJ 62.319.595/0001-08 – Inscr. Isenta 

E-mail: futsal@futsalpaulista.com.br | Site: www.futsalpaulista.com.br 
Facebook: facebook.com/FutsalPaulistaOficial | Twitter: twitter.com/Fed_Paulista 

Instagram: instagram.com/federacao_paulista 

 
 
Comunicado Oficial nº 015/2019 
 

 
 

Resoluções da Presidência 
 
 
 

 O Presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto da Entidade e demais legislações esportivas em vigor, 
 
 
R E S O L V E, após ouvir o Diretor do Departamento Técnico: 
 
 

a) CONFIRMAR a realização de jogo entre as equipes SC CORINTHIANS PAULISTA versus AD 
REAL MADRUGA/ARAÇATUBA, na categoria principal, válida pela disputa de vaga para a Taça 
Brasil de Clubes no ano de 2019; 

 
b) MARCAR a referida partida para o dia 30/março/19, as 17h00 tendo como local a Arena 

Sorocaba, localizada na Rodovia Raposo Tavares, Km 106 – Cidade de Sorocaba – SP. 
 

c) ESTABELECER o critério a ser utilizado caso haja empate na partida: 
 

c.1. – Ao término da partida será concedido um intervalo de 5 minuto, com os atletas 
permanecendo em quadra e, logo após, será realizada uma prorrogação de 10 
minutos, divididos em 2 períodos de 5 minutos, com as equipes trocando de lado na 
quadra e sem intervalo para descanso. 
 
c.2. Persistindo o empate na prorrogação a partida será decidida através da cobrança 
de tiros penais, seguindo a seguinte orientação: 
 
 c.2.1 – Alternadamente serão executadas 3 cobranças de tiro penal para cada 
equipe, que deverão ser efetuadas por 3 jogadores diferentes, indicados ao árbitro 
pelo capitão antes do início das cobranças, dentre os jogadores constantes na súmula 
da partida e que não tenham sido expulsos. Os goleiros poderão ser trocados a cada 
cobrança, desde que comunicado ao árbitro.  As normas previstas no Livro Oficial de 
Regras deverão ser seguidas integralmente. 
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d) DETERMINAR o prazo até o dia 02/abril/19 para que a equipe vitoriosa confirme a sua 

participação na Taça Brasil de Clubes através do envio à Federação Paulista de Futsal do 
Formulário de Solicitação de Participação em Certames Nacionais, devidamente preenchido 
e assinado pelo representante legal da equipe. 

 
 

Sem outro particular, dê-se ciência as equipes participantes dessa disputa. 
 
 
     São Paulo, 08 de março de 2019. 
 
 
      NILTON C. ROMÃO 
                        Presidente 
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