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Capítulo I – DA FINALIDADE 

Art. 1º - O regimento do Troféu Piratininga tem por finalidade orientar e 

estabelecer normas para organizar e regularizar todos os envolvidos nas 

Competições do Troféu Piratininga promovido pela Federação Paulista 

de Futebol de Salão – FPFS, independentemente da aplicação do 

Código Brasileiro de Justiça Desportiva.  Sendo estabelecido que os 

atletas da categoria masculino NÃO PODERÃO SER FEDERADOS NO ANO. 

Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES NA COMPETIÇÃO 

Art. 2º – A confirmação de participação na competição da FPFS deverá 

ser feita em impresso próprio do filiado, assinado pelo Presidente da Liga 

ou seu representante legal, juntamente com a ficha de confirmação de 

participação em competições da FPFS. As Ligas filiadas na FPFS deverão 

estar devidamente quitadas com a tesouraria referente aos seus débitos 

do exercício anterior de qualquer natureza, sob pena de ser vetada a 

sua participação no Troféu Piratininga. 

Parágrafo primeiro – É obrigatório o preenchimento da ficha de 

cadastro, que está disponível para download no site da Federação 

(www.federacaopaulistadefutsal.com.br), para que seja enviado o 

usuário e senha do sistema administrativo via e-mail. 

Parágrafo segundo – Juntamente com o cadastro anexar, atas de 

eleição e posse, CNPJ e relatório anual. 

Parágrafo terceiro - O valor inicial será lançado no sistema de  cobrança 

(Programa Administrativo   adminfutsal.com.br/novo_admin/Login.asp) 

para pagamentos da taxa de inscrição de atletas e comissão técnica, 

cadastramento no sistema (Recebimento de usuário e senha) e débitos 

das demais taxas administrativas, exceto para pagamento de 

arbitragem.  Caso o saldo seja insuficiente para execução de serviços, 

de acordo com cada valor descrito no regimento de taxas e 

percentagens, a Liga ficará impossibilitada de qualquer solicitação de 

débito. 

Capítulo III – DOS PAGAMENTOS DAS ANUIDADES 



 

 

Art. 3º – Para a Liga ter direito ao desconto da ANUIDADE terá que 

confirmar participação obrigatória no Troféu Piratininga, caso contrário 

a mesma pagará taxa equivalente a R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos 

reais) como Liga Licenciada não disputante. 

Parágrafo primeiro – A anuidade da Liga participante do Troféu 

Piratininga terá desconto de 3% por categoria até atingir 20%; sobre o 

valor de 520,00 (Anuidade das Ligas); 

 

Parágrafo segundo – A anuidade da Liga que indica os seus 

representantes para participar da Competição Metropolitano e 

Estadual será no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) sem 

desconto (Anuidade das Ligas Participantes). Neste caso a Liga deverá 

enviar um oficio para o e-mail: departamentodeligas@futsal.com.br , 

indicando os participantes até 30 de novembro do ano vigente. Caso 

não envie o oficio até 30 de novembro do ano vigente, a cobrança será 

de acordo com o terceiro parágrafo (como Liga Licenciada não 

disputante). 

Parágrafo terceiro – A anuidade da Liga que não participa de 

Competição será no valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) 

Anuidade das Ligas licenciadas não disputantes. 

Parágrafo quarto – A Liga que não efetuar o pagamento da anuidade 

até 30/janeiro do ano vigente será considerada Liga desfiliada. Para sua 

nova filiação a mesma deverá arcar com taxa conforme Regimento de 

Taxas e Disposições Iniciais da FPFS.  

 

Capítulo IV – DAS PRAÇAS ESPORTIVAS 

Art. 5º - Os jogos que a entidade promover somente serão realizados em 

quadras vistoriadas e oficializadas pelo Departamento Técnico da FPFS, 

e que atenderem as condições regulamentares, obedecendo pelo 

menos os seguintes requisitos:   

Parágrafo primeiro - Fica determinada a metragem da quadra para as 

categorias masculinas e femininas, para a temporada de 2019, a saber:   

mailto:departamentodeligas@futsal.com.br
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Parágrafo segundo – Não serão permitidos, no interior dos ginásios, a 

utilização de buzinas, instrumentos de percussão, baterias, caneta laser 

e afins e/ou quaisquer outros objetos ou artefatos que produzam som ou 

ruídos (exemplo: bate-bate, garrafas plásticas contendo grãos, etc.) e 

que venham a dificultar e/ou perturbar o bom andamento dos jogos. 

Parágrafo terceiro: Fica terminantemente proibida a utilização de 

sinalizadores e fogos de artifícios de qualquer natureza em ginásios onde 

forem realizados jogos de futsal com organização da FPFS, conforme lei 

federal nº 12.229 de julho de 2010. A equipe mandante ou visitante que 

cometer essa infração será penalizada com multa administrativa de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), podendo também perder o mando 

de jogo e/ou ser afastada da competição. Referida multa poderá ser 

aplicada de imediato pelo presidente da FPFS, e serão os autos 

encaminhados para a Comissão Disciplinar para julgamento dos fatos e 

para aplicação de eventuais outras penalidades de acordo com o 

CBJD, bem como, para manter, aumentar ou excluir a multa 

administrativa aplicada. 

 

Capítulo V – DOS DEVERES DAS LIGAS 

 

Art. 6º – A Liga mandante do jogo compete tomar as providências 

necessárias para a realização normal das partidas, especialmente:  

 

Parágrafo primeiro: Fornecer duas bolas oficiais da FPFS (Penalty) 

aferidas e em condições do jogo, aprovadas de acordo com as regras.  

 

Parágrafo segundo: A critério do árbitro, providenciar a troca de 

uniforme da equipe mandante, no caso em que possa haver confusão 

com o uniforme da equipe adversária.  

 

Parágrafo terceiro: Providenciar a utilização obrigatória do placar 

eletrônico. Se não houver o uso do placar eletrônico a Liga deverá 

mandar oficio para a Federação e visitante, caso não tenha mandado 



 

 

o oficio a Liga perderá o próximo mando e o jogo será transferido de 

local.  

 

Parágrafo quarto: Providenciar para que os ginásios da competição 

estejam liberados 1 (uma) hora antes do início do primeiro jogo.  

 

Parágrafo quinto: Nos jogos realizados nos ginásios da FPFS, não serão 

permitidas colocações de bandeiras e faixas de torcidas uniformizadas 

em quaisquer dependências dos ginásios. Os representantes das Ligas 

serão os responsáveis pelos atos das suas respectivas torcidas. A não 

obediência a esta norma acarretará uma multa administrativa a Liga 

infratora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Referida multa poderá 

ser aplicada de imediato pelo presidente da FPFS, e serão os autos 

encaminhados para a Comissão Disciplinar para julgamento dos fatos e 

para aplicação de eventuais outras penalidades de acordo com o 

CBJD, bem como, para manter, aumentar ou excluir a multa 

administrativa aplicada.  

  

Capítulo VI – DAS GARANTIAS 

 

Art. 7º – Como norma geral as Ligas mandantes são as responsáveis 

pelas garantias necessárias à equipe de arbitragem, atletas, dirigentes 

e autoridades da entidade, inclusive nos jogos realizados nos ginásios 

da FPFS.  

 

Art. 8º – Na ausência de policiamento, o árbitro somente iniciará o jogo 

se entender que há condições para tal, observadas as disposições do 

Código Desportivo da FPFS e do CBJD.  

 

Art. 9º – Não será permitida a presença de torcedores adversários atrás 

das metas dos goleiros, sejam eles visitantes ou mandantes da partida. 

O árbitro, caso suas ordens no sentido da retirada das pessoas não 

forem acatadas, poderá suspender o jogo ou não iniciá-lo.  

 

Art. 10º – Suspenso ou não iniciado um jogo, a FPFS marcará a 

continuação ou sua realização em outro local, com portões fechados, 

a critério da entidade, com despesas do jogo suspenso por conta da 

equipe que causou o problema.  

 



 

 

Art. 11º – O mesmo não será aplicado quando for o caso de agressões 

a atletas e aos oficiais da Federação, quando então será aplicado o 

disposto no capítulo VI – Das Garantias, do Código Desportivo da FPFS 

e do CBJD. 

Capítulo VII – DAS CATEGORIAS 

 

Art. 12º - As categorias serão divididas da seguinte forma e terão as 

seguintes terminologias:  

 

CATEGORIA DE INICIAÇÃO MASCULINO:  

Sub 08 (nascidos em 2011 e 2012) 

Sub 10 (nascidos em 2009 e 2010) 

 

CATEGORIAS DE BASE MASCULINO: 

Sub 12 (nascidos em 2007 e 2008) 

Sub 14 (nascidos em 2005 e 2006) 

Sub 16 (nascidos em 2003 e 2004) 

 

CATEGORIAS DE BASE FEMININO:  

Sub 13 (nascidas em 2006 e 2007) 

Sub 15 (nascidas em 2004 e 2005) 

Sub 17 (nascidas em 2002 e 2003) 

 

CATEGORIA JUVENIL MASCULINO: 

 Sub 20 (nascidos em1999 e 2000) 

 

CATEGORIA JUVENIL FEMININO:  

           Sub 20 (nascidas em 1999,2000 e 2001) 

 

CATEGORIA PRINCIPAL MASCULINO E FEMININO: Adultos (nascidos a 

partir de 1998) 

Art. 13º - A Liga, quando inscrita para disputar a competição nas 

categorias de Iniciação e de Base – Masculino, deverá participar com 

o mínimo de duas categorias na sequência conforme decisões tomadas 

pelos presidentes em 2016. Categoria de base 2019: Sub 10 e 12 

obrigatoriamente, nas demais livre; Porém para 2020 categoria de base 

Sub 12 e 14 as demais categorias só será realizada a Competição se 

atingir no mínimo de 08 Ligas participantes.  

 



 

 

Parágrafo Único _ Para o feminino é livre as inscrições em todas as 

categorias; Porém só será realizada a Competição se atingir no mínimo 

de 04 Ligas participantes. 

 

Art. 14º - Atletas das categorias Sub 16 e Sub 18 masculino e Sub 17 

feminino poderão jogar pelas categorias Sub 20 e adulto, desde que 

não joguem no mesmo dia.  

 

Art. 15º - Atletas das categorias de iniciação e base Sub 16 poderão 

jogar pela categoria imediatamente superior a sua, desde que não 

joguem no mesmo dia.  

 

 

Capítulo VIII – DOS DEVERES DOS REPRESENTANTES 

Art. 16º - Cada Liga filiada disputante deverá obter registro na FPFS de 

dois ou mais representantes, tendo como principais deveres e 

obrigações:   

Parágrafo primeiro: É obrigatória a presença do Representante da 

equipe mandante em todos os jogos do Troféu Piratininga, na ausência 

do represente MANDANTE será aplicado WO, neste caso a equipe de 

arbitragem tão logo esgotada a tolerância de tempo regulamentar 

pertinente a cada categoria será aplicado WO. 

Parágrafo segundo: Apresentar-se, um representante de cada equipe 

disputante, 45 (quarenta e cinco) minutos antes do começo da partida, 

ao anotador, cronometrista e, quando for o caso ao representante da 

entidade, entregando no ato todas as carteirinhas de identificação 

expedidas pela FPFS e ou RG juntamente com a pré-súmula. Por não 

cumprimento dessa obrigação e relatado pelo anotador, a Liga estará 

passiva de multa pecuniária administrativa de R$ 300,00 (trezentos reais) 

por jogo.   

Parágrafo terceiro: Os representantes deverão ser identificados por meio 

da carteira expedida pela FPFS e ou RG, de total responsabilidade do 

Presidente da Liga.  



 

 

Parágrafo quarto: Não será permitida a apresentação de nenhum outro 

documento que não seja Carteirinha da FPFS vigente ou RG original.   

Parágrafo quinto: O representante da Liga após as atividades normais 

junto aos oficiais de arbitragem do jogo deverá permanecer no interior 

do ginásio para cumprir todas as solicitações ou indicações do árbitro, 

anotador-cronometrista e delegado da entidade, para o andamento 

normal da partida.   

Parágrafo sexto: Não permitir a permanência na quadra de pessoas 

estranhas ao jogo.   

Parágrafo sétimo: Assinar o termo de responsabilidade no seu mando e 

em todas as categorias, mesmo com a presença de policiamento. 

 

Capítulo IX – DOS REGISTROS 

Art. 17º - Registro é um compromisso firmado entre atletas, integrantes 

da comissão técnica e representantes de uma Liga filiada e a FPFS, com 

obediência às normas e legislação em vigor.   

Art. 18º - O compromisso a que se refere o artigo anterior deve ser 

estabelecido em formulário, próprio fornecido pela entidade isso no 

caso do masculino.   

Art. 19º - O registro dos atletas na Federação deverá satisfazer os 

seguintes requisitos:   

Parágrafo primeiro: Preencher os formulários oficiais da entidade 

(Autorização do Menor e Listagem/Formulário) devidamente assinados 

pelo atleta e pelo Presidente da Liga. As assinaturas dos atletas deverão 

ser idênticas ao documento de identidade fornecido para a FPFS.   

Parágrafo segundo: Com o formulário de Inscrição Inicial deverá anexar 

uma fotografia no tamanho 3x4, colorida, com data recente, exame 

médico, cópia do documento de identidade (RG) colorido, formulário 

de assinatura e autorização do menor reconhecido firma do pai ou 

responsável e autenticado.   



 

 

Parágrafo terceiro: Quando se tratar de pedido de revalidação para o 

mesmo Liga, torna-se necessário anexar ao formulário, cópia do 

documento de identidade (RG) colorido, exame médico e autorização 

do menor reconhecido firma do pai ou responsável e autenticado.  

Parágrafo quarto: Inscrições de atletas maiores de 18 anos, uma 

fotografia no tamanho 3x4, colorida, com data recente, cópia do 

documento de identidade (RG) colorido masculino. 

Parágrafo quinto: No feminino as inscrições são livres de atletas 

federadas com oficio da Liga com a relação nominal das atletas 

constando nome, RG e data de nascimento. Para a categoria de 

iniciação sub 08 igual feminino, Porém não Federados no ano. 

Art. 20º - Os registros de integrantes da Comissão Técnica e 

Representantes na Federação deverão satisfazer os requisitos conforme 

artigo 33º da Disposições Iniciais 2019:  

Parágrafo único: Todas as inscrições deverão ser encaminhadas 

semanalmente para a FPFS até a quarta-feira, para serem processadas. 

As inscrições que forem encaminhadas na quinta-feira ou na sexta-feira 

serão processadas na semana seguinte.   

Art. 21º - Não será permitido o registro de integrantes de Comissão 

Técnica e representantes por duas equipes integrantes da mesma 

divisão ou da mesma competição.   

Art. 22º - Somente poderão tomar parte em jogos do campeonato, as 

Ligas disputantes, os atletas, membros da comissão técnica e 

representantes devidamente registrados na FPFS e ou na lista conforme 

feminino e sub 08.   

Art. 23º - A identificação dos atletas, membros da comissão técnica e 

representantes é obrigatória mediante apresentação da carteirinha 

expedida pela FPFS ou documento de identidade (RG) original.  Não 

será permitida apresentação de nenhum outro documento, exceto 

quando autorizado, por escrito, pela FPFS.   

   



 

 

Capítulo X – DOS UNIFORMES 

Art. 24º - Nos jogos dos campeonatos promovidos pela FPFS serão 

observadas as seguintes diretrizes com relação aos uniformes dos 

atletas:   

Parágrafo primeiro: Nas costas e na frente das respectivas camisas, 

obrigatoriamente, serão colocadas numerações de 01 a 99, sendo 

vedada a repetição de números na mesma equipe. Os números das 

costas terão o tamanho de 15 (quinze) a 20 (vinte) centímetros e os 

números da frente terão o tamanho de 8 (oito) a 10 (dez) centímetros 

de altura. Os calções também deverão ser numerados em uma das 

pernas. É igualmente obrigatória a diferenciação entre a cor do número 

e a cor da camisa, visando assegurar a identificação pelo árbitro e pelo 

público.  

Parágrafo segundo: É terminantemente proibido inserir na camisa 

qualquer mensagem, símbolos do patrocinador com cunho político, 

religioso ou de incentivar drogas lícitas (bebidas alcoólicas, cigarros e 

outros fumígeros) ou ilícitas.   

Parágrafo terceiro: Cada clube deverá dispor de 02 (dois) jogos de 

uniformes diferentes (nº 1 e nº 2).   

Parágrafo quarto: Para o Troféu Piratininga é facultativo o uso de coletes 

pelos atletas que estejam no banco de reservas, devendo permanecer 

completamente vestidos, durante o transcorrer dos jogos.   

Parágrafo quinto: Não será permitida a utilização de coletes ou camisas 

vazadas pelo “Goleiro Linha” o qual deverá utilizar uma camisa de 

goleiro com a mesma numeração que consta para o atleta na súmula 

do jogo.   

Parágrafo sexto: É obrigatório o uso de caneleiras.   

Parágrafo sétimo: É facultado o uso de bermudas térmicas, desde que 

seja da mesma cor do calção.   

Parágrafo oitavo: É obrigatório o uso de braçadeira pelo capitão.   



 

 

Parágrafo nono: Os tênis usados pelas equipes deverão ser de solado 

liso sem travas e poderão ser ou não da mesma cor.   

Parágrafo décimo: De acordo com a regra 04 – artigo 03 (Regra 

Nacional de Futsal) é obrigatório haver a mesma numeração nas 

camisas e calções dos atletas, em todas as categorias e naipes em caso 

de haver numeração no calção.   

Parágrafo décimo primeiro De acordo com a regra 04 (Regra Nacional 

de Futsal) os jogadores não poderão usar ataduras por fora dos meiões 

e o uso de esparadrapo por fora dos meiões para segurar as caneleiras 

se não for da cor do mesmo.   

Parágrafo décimo segundo: É obrigatório o uso do escudo da equipe ou 

Cidade na frente em todas as camisas. Se não possuir poderão 

participar da partida e será relatado pelo árbitro.   

Parágrafo décimo terceiro: O goleiro linha deverá vestir camisa com a 

mesma numeração do jogador que vier para o gol e com cor diferente 

de ambas as equipes.   

Parágrafo décimo quarto: O não cumprimento dos itens citados acima 

e relatado pela arbitragem, a Liga estará passiva de multa pecuniária 

administrativa de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) por jogo. O não 

cumprimento dos demais itens impedirá o atleta de participar da 

partida e/ou estará sujeito às a penações conforme as determinações 

das Regras Oficiais.   

Capítulo XI – DAS BOLAS 

Art. 25º - A bola oficial a ser utilizada, Marca Penalty obrigatoriamente, 

em todos os jogos dos campeonatos dirigidos pela FPFS, masculino e 

feminino conforme Disposições Iniciais 2019 art. 38º.    

 

Capítulo XII – DA SÚMULA ON-LINE 

Art. 26º - Equipamentos obrigatórios para a realização dos jogos de 

futsal:   



 

 

Parágrafo primeiro: Computador de mesa (teclado, mouse, monitor de 

15 polegadas no mínimo e torre) ou notebook compatível ao pré-

requisito mínimo (sugestão de configuração: processadores Intel o AMD 

2.0, 1GB de memória (livre), 40 GB de HD, sistema operacional Windows 

em qualquer navegador;    

Parágrafo segundo: Impressora (cartuchos com tinta) com papel A4;   

Parágrafo terceiro:  Internet a cabo de no mínimo 1 MB de velocidade 

ou Modem 3G, TIM, Claro ou Vivo (o uso do modem móvel deve ser 

depois de descartadas todas as possibilidades da instalação da Internet 

a cabo);   

Parágrafo quarto: A Liga mandante é o responsável por providenciar e 

verificar todos os itens necessários para o perfeito funcionamento dos 

equipamentos de informática, com até 45 minutos de antecedência do 

horário marcado para inicio do jogo.   

Parágrafo quinto:  A equipe que não cumprir com as obrigatoriedades 

citadas acima em seu primeiro mando de jogo será advertida e deverá 

tomar as devidas providências.   

Parágrafo sexto: Na reincidência a equipe será penalizada com multa 

pecuniária administrativa de R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais). Em 

ocorrendo novamente a não disponibilização dos equipamentos 

obrigatórios acima descritos, durante a competição em curso, a pena 

pecuniária administrativa será aplicada em dobro e assim 

sucessivamente até que se cumpra com todas as exigências. 

     

Capítulo XIII – DAS TABELAS DE JOGOS 

Art. 27º - Publicada a Tabela Provisória de Jogos, esta será enviada as 

Ligas disputantes, sem assinatura do Presidente da FPFS, que terão, até 

05 (cinco) dias corridos a partir da sua publicação, para propor 

alterações de datas, horários e locais de jogos, sempre e unicamente 

em seus respectivos mandos de jogos;   



 

 

Art. 28º - Decorridos os 05 (cinco) dias corridos a partir da sua 

publicação, sem a manifestação do clube mandante sobre eventuais 

alterações será a Tabela de Jogos considerada como aprovada e 

definitiva;   

Art. 29º - Qualquer transferência de jogo após a publicação da Tabela 

Definitiva, somente será autorizada, após o recolhimento antecipado da 

taxa, conforme Disposições Iniciais art. 45º letras A, B, C e D. 

 

Capítulo XIV – DOS HORÁRIOS 

Art. 30º - O filiado que não se apresentar em condições de jogo em até 

15 (quinze) minutos, após o horário determinado pela tabela, será 

considerado perdedor por ausência (WO).    

Parágrafo Primeiro - No caso do não comparecimento de um dos 

filiados, a súmula deverá ser preenchida regularmente pelo anotador, 

considerando-se os atletas presentes como tendo participado do jogo, 

devendo inclusive ser efetuado o pontapé inicial para caracterização 

do W.O.   

Parágrafo Segundo - Caso os dois filiados não compareçam, ambos 

serão considerados perdedores por W.O.   

Parágrafo Terceiro - Considerar-se-á como não iniciado o jogo na 

quadra onde o filiado apresentar-se com menos de 03 (três) atletas e 

nem sua continuação ou prosseguimento se uma das equipes ficar 

reduzida a menos de 03(três) atletas.   

Parágrafo Quarto – Em caso de W.O. de uma determinada categoria 

durante o campeonato, não havendo justificativa, a(s) categoria(s) 

infratora(s) será(ão) eliminadas da competição em que estiver 

participando e todos os seus  jogos serão anulados, assim como os gols, 

pontuação, artilharia e demais elementos com referencia ao índice 

técnico e de premiação,  e os atletas registrados por essa equipe, bem 

como seus dirigentes  e integrantes da comissão técnica (treinador, 

preparador físico, massagista e médico) ficarão impedidos de se 



 

 

transferirem para outras equipes até o final do ano em curso. Será 

aplicada uma multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao clube. Referida 

multa poderá ser aplicada de imediato pelo Presidente da FPFS e os 

autos serão encaminhados para a Comissão Disciplinar para 

julgamento dos fatos e para aplicação de eventuais outras penalidades 

de acordo com o CBJD, bem como, para manter, aumentar ou excluir 

a multa administrativa aplicada.   

Parágrafo Quinto - O clube que se apresentar na quadra para jogar, 

instantes após o árbitro ter dado “bola de saída” deverá solicitar ao 

árbitro e/ou anotador, que faça constar do relatório ou súmula da sua 

presença, porém não será justificado o W.O.; sendo aplicado o 

parágrafo 4º em sua integra.   

Parágrafo Sexto – Após aguardar o tempo regulamentar de espera, o 

W.O. será concretizado e declarado pela equipe de arbitragem. Com 

ressalva, se houver solicitação de uma das equipes e a concordância 

da outra, ambas as equipes solicitarão ao árbitro que aguarde mais 15 

(quinze) minutos, sendo que tal fato deverá ser relatado pelo árbitro 

principal e assinado pelos representantes de ambas as equipes.   

Parágrafo Sétimo - Somente justificará o não comparecimento de uma 

equipe, desde que devidamente comprovada através de Boletim de 

Ocorrência Policial ou noticiário de imprensa, quando for o caso de:    

a) Inundação que não dê acesso ao local do jogo; 

 b) Desastre grave com a condução dos atletas;  

c) Momento de grande comoção nacional;  

d) Calamidade pública;    

Parágrafo Oitavo - Não será levada em consideração a simples 

comunicação de quebra ou defeito de veículos de transporte ou de 

automóveis que conduziam atletas ou membros da comissão técnica 

ou desculpas similares, para justificar ausência em jogo.   



 

 

Art. 31º - Não sendo possível iniciar uma ou mais partidas, nos horários 

marcados nas tabelas de jogos, por encontrar-se a quadra ocupada 

por outra modalidade esportiva ou por jogo de futsal não oficial, ou 

ainda por outros motivos, que não sejam a falta de garantias, o clube 

mandante perderá os pontos das partidas não realizadas.   

Parágrafo Primeiro - Para efeito da aplicação deste artigo quando da 

marcação dos jogos, haverá tolerância de 15 (quinze) minutos após o 

horário fixado na tabela.    

Parágrafo Segundo – Para efeitos estatísticos, a equipe perdedora por 

W.O. terá contra si o resultado do jogo em 1 x 0, a soma de uma derrota 

e um gol contra a mais na tabela de classificação. Ao seu adversário 

será somado os pontos da partida, uma vitória e um gol a mais na 

tabela de classificação.     

 

Capítulo XV – DO PROTOCOLO DAS PARTIDAS 

Art. 32º - Nas Categorias Adultas (masculino e feminino), para o 

aquecimento dos atletas as equipes terão 15 (quinze) minutos antes do 

início da partida, sendo que deverão deixar a quadra 05 (cinco) minutos 

antes do início da partida.   

Art. 33º - Caso as equipes estejam com uniforme semelhante, à Liga 

mandante do jogo (lado esquerdo da tabela) deverá efetuar a troca de 

uniforme.   

Parágrafo único – Em todos os jogos será efetuada a Entrada Olímpica, 

conforme descrita neste artigo, em todos os jogos das competições 

promovidas pela FPFS.   

 

Capítulo XVI – DOS JOGOS 

Art. 34º - Os jogos de futsal reger-se-ão pelas regras oficiais, adotadas 

pela FPFS, CBFS e FIFA.   



 

 

Art. 35º - O banco de reservas durante a disputa dos campeonatos 

regidos pela FPFS deverá ser constituído exclusivamente pelas seguintes 

pessoas: até 10 (dez) atletas, e até 05 (cinco) membros da Comissão 

Técnica: Treinador, Auxiliar do Treinador, Preparador Físico, Médico ou 

Fisioterapeuta, Massagista ou Atendente de Quadra, todos 

devidamente habilitados e credenciados pelos órgãos das suas 

respectivas categorias profissionais.   

Parágrafo único - Será obrigatória a presença de, no mínimo, dois 

membros da Comissão Técnica, sendo um treinador e um profissional de 

saúde (massagista ou atendente de quadra ou médico ou 

fisioterapeuta).   

Art. 36º - Na Ausência de qualquer integrante da Comissão Técnica (no 

banco de reservas), somente outro membro da mesma categoria 

profissional, devidamente habilitado e com sua credencial atualizada, 

poderá substituí-lo.   

Parágrafo Único – Na falta de um dos membros obrigatórios da 

Comissão Técnica (no banco de reservas), a Liga será considerada 

perdedora por W.O., e os pontos da partida serão revertidos para o 

adversário, podendo ainda sofrer outras punições aplicadas pela 

Comissão Disciplinar.   

Art. 37º - DURAÇÃO DAS PARTIDAS: Os tempos de duração das partidas 

serão os seguintes:   

Categoria de Iniciação Masculino:   

a) Sub 08 e 10: Dois períodos de 05 (cinco) minutos e um período de 

10 (dez) minutos, com intervalos de até 03 (três) minutos entre os 

períodos.   

Categorias de Base Masculino:  

b) Sub 12: Dois períodos de 06 (seis) minutos e um período de 12 (doze) 

minutos, com intervalos de até 03 (três) minutos entre os períodos.   



 

 

c) Sub 14: Dois períodos de 07 (sete) minutos e um período de 14 

(quatorze) minutos, com intervalos de até 05 (cinco) minutos entre os 

períodos.   

Parágrafo Primeiro: Nas categorias Sub 08, 10, Sub 12 e Sub 14, haverá 

uma PARADA TÉCNICA de 01 (um) minuto na metade do 3º período da 

partida, assim que a bola sair de jogo, ou seja, ao atingir a metade do 

3º período, na primeira paralisação do cronômetro, o jogo será 

interrompido para a PARADA TÉCNICA.   

d) Sub 16: Dois períodos de 16 (dezesseis) minutos, com intervalo de até 

10 (dez) minutos.   

Categorias Adultas Masculinas e Femininas:   

f) Sub 20: Dois períodos de 20 (vinte) minutos, com intervalo de até 10 

(dez) minutos.   

Categorias de Base Feminino:   

g) Sub 13: Dois períodos de 06 (seis) minutos e um período de 12 (doze) 

minutos. Com intervalos de até 5 minutos;   

Parágrafo segundo: Na categoria Sub 13 haverá a PARADA TÉCNICA 

conforme descrito no parágrafo primeiro deste artigo.   

h) Sub 15 e Sub 17: Dois períodos de 15 (quinze) minutos. Com intervalo 

de até 10 (dez) minutos.   

Art. 38º – SUBSTITUIÇÕES: Na Categoria de Iniciação Sub 08, Base 

Masculino (Sub 10, Sub 12 e Sub 14), NÃO haverá à obrigatoriedade da 

substituição de atletas. 

 

Art. 39º – ADAPTAÇÕES DAS REGRAS   

Para a categoria Sub 08 e 10 do Troféu Piratininga, a altura das traves 

não será alterada.  

REGRA 16 - ARREMESSO DE META            



 

 

 ITEM 4: Quando da execução de um arremesso de meta os jogadores 

da equipe adversária deverão obrigatoriamente estar colocados atrás 

da marca do tiro dos 10 metros podendo adentrar este espaço somente 

após o goleiro executar o arremesso de meta e a bola ter entrado em 

jogo.    

Recomendações:            

- Os árbitros deverão ter como base para esta distância a marcação do 

tiro livre dos dez metros.             

 - Se os jogadores da equipe adversária invadir o espaço antes do 

arremesso, o mesmo deverá ser repetido.   

REGRA 16 - ARREMESSO DE META  

a) Após o goleiro executar o arremesso de meta e a bola ter entrado 

em jogo, o jogador obrigatoriamente não poderá transferir a bola para 

quadra de ataque em apenas um toque ou chute, podendo somente 

o fazer a partir do segundo toque deste ou de qualquer outro atleta. 

Punição: Caso ocorra a infração, o árbitro deverá marcar tiro livre 

indireto, na linha central da quadra no local mais próximo de onde a 

bola ultrapassou a mesma.  

 

REGRA 15 - TIRO LATERAL          

7- Se um jogador executar o tiro lateral contra a meta adversária, o 

tento só será valido após ter havido obrigatoriamente três toques na 

bola executados por jogadores da mesma equipe. Se penetrar no gol 

diretamente ou tiver ocorrido apenas o segundo ou ainda o terceiro 

toque ocorrer ao atingir ou ser dado pelo jogador adversário, o gol não 

será válido, sendo reiniciado o jogo com arremesso de meta em favor 

da equipe adversária.    

Art. 40º - A Liga que se recusar a continuar a partida de qualquer 

competição por três minutos, depois de advertido pelo árbitro, ainda 



 

 

que permaneça na quadra é considerado vencido, sem prejuízo das 

demais penalidades aplicáveis.    

Parágrafo único - No caso de término antecipado de uma partida por 

falta de elementos indispensáveis para sua continuação, o chamado 

“cai cai”, a Liga que provocou a interrupção da partida, assim com o 

seus atletas inscritos, inclusive dirigentes e demais membros da comissão 

técnica, ficarão enquadrados nas penalidades do CBJD.   

Art. 41º - Qualquer partida poderá ser suspensa ou não realizada por 

decisão do árbitro, que deverá justificar sua decisão no seu relatório.  

Art. 42º - Somente será permitida a antecipação e a transferência de 

jogo mediante o pagamento das taxas administrativas, em comum 

acordo entre as Ligas, desde que não haja prejuízo aos terceiros 

interessados e após a homologação da FPFS.    

 

Capítulo XVII – DO DIREITO DE USO DE IMAGEM 

Art. 43º - 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.    

  

CAPITULO XVIII – DAS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS 

Art. 44º - Para toda e qualquer coleta ou captação de imagem e sons 

com filmadoras, câmeras fotográficas, gravadores, celulares e outros 

equipamentos afins, realizada nos ginásios da FPFS, efetuada por 

pessoas ligadas ao clube ou por profissionais contratados ou liberais ou 

mesmo por particulares, deverá ser solicitada, com antecedência de 



 

 

pelo menos 72 (setenta e duas horas) horas a devida AUTORIZAÇÃO da 

FPFS.   

Art. 45º - Mediante a solicitação para captação de imagens e sons, 

efetuada no prazo estipulado, a FPFS expedirá a autorização e efetuará 

o credenciamento do profissional ou particular para que o mesmo 

possa adentrar nos ginásios. A equipe de arbitragem será a responsável 

pela vistoria das pessoas credenciadas. Não será permitida a entrada 

e/ou permanência na quadra de pessoas sem o devido 

credenciamento.   

   

Capítulo XIX – DA PUBLICIDADE 

Art. 46º - Nos ginásios da Federação, todo o material de propaganda e 

publicidade que for usado pelas equipes, assim como a colocação de 

faixas, banners e afins deverá ser previamente comunicado à FPFS e 

obter, por escrito, a devida autorização para a sua utilização.   

   

Capítulo XX – DAS DESISTÊNCIAS 

Art. 47º – Os participantes que desistirem ou abandonarem a 

competição após sua confirmação e expedição da Tabela de Jogos 

(provisória ou definitiva) ficarão impedidos de atuarem em 

competições pela FPFS durante a temporada vigente, bem como na 

próxima temporada. Será ainda aplicada multa de acordo com o 

disposto no item XXIV do Regimento de Taxas, Multas e Percentuais de 

2019. Referida multa poderá ser aplicada de imediato pelo Presidente 

da FPFS e os autos serão encaminhados para a Comissão Disciplinar 

para julgamento dos fatos e para aplicação de eventuais outras 

penalidades de acordo com o CBJD, bem como, para manter, 

aumentar ou excluir a multa administrativa aplicada.    

  

Capítulo XXI – DOS DELEGADOS 



 

 

Art. 48º - O Presidente, na forma do regimento geral, designará nas finais 

do Campeonato, nesse caso a Diretora, quando julgar necessário, para 

representá-lo nos jogos promovidos ou patrocinados pela entidade.   

Art. 49º - O Delegado, em jogos dos campeonatos ou torneios, tem o 

direito de decidir qualquer pendência inerente ao jogo, com exceção 

daquelas que são de competência da equipe de arbitragem.   

 

Capítulo XXII – DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM 

Art. 50º - Os jogos promovidos ou patrocinados pela FPFS serão dirigidos 

por dois árbitros, que terão como auxiliares um anotador e um 

cronometrista; 

 Parágrafo Primeiro: Manterá o vínculo dos oficiais de arbitragem 

indicados pelas Ligas para o Troféu Piratininga e demais Competição 

da Federação.  

Parágrafo segundo: À partir de 2020, para que as Ligas tenham direito 

de indicar OFICIAIS DE ARBITRAGEM no ano para atuarem nos jogos da 

FPFS, deverão participar do TROFÉU PIRATININGA. E caso a Liga desista 

da participação, os Oficiais de arbitragem não serão mais escalados na 

mesma temporada. 

Parágrafo terceiro: Por decisão unânime, os Presidentes presentes no 

arbitral, excepcionalmente, aprovaram para o ano de 2019 que as Ligas 

novas ou as que retornarem às atividades da FPFS terão que arcar com 

as taxas conforme regimento, os oficiais terem participado da Pré 

Temporada e a Liga participar do Piratininga deste ano vigente. E neste 

caso serão escalados conforme determinações do departamento de 

oficiais. 

Parágrafo quarto: Será considerada participante do Troféu Piratininga 

caso haja Competição da Categoria que a Liga inscreveu de acordo 

com artigo 13º deste Regimento.  



 

 

Parágrafo quinto: A indicação dos oficiais de arbitragem (árbitro 

principal e árbitro auxiliar, anotador e cronometrista) será feita pelo 

Departamento de Oficiais de cada Liga mandante e encaminhada ao 

Departamento de Oficiais da FPFS, sendo de responsabilidade da Liga 

mandante pagar a arbitragem.   

Parágrafo sexto: A equipe de arbitragem deverá estar presente no 

ginásio do jogo 01 (uma) hora antes do início da partida e uniformizada 

45 (quarenta e cinco) minutos antes do início da partida.   

Parágrafo sétimo: O árbitro principal é a autoridade competente para 

determinar, por motivo relevante ou de força maior, a interrupção ou a 

suspensão da partida.  

    

Capítulo XXIII – FORMA DE DISPUTA 

Art. 51º - Forma de disputa a discutir no arbitral. Dentro de 02 modelos 

apresentados pelo Departamento. 

 

Capítulo XXIV – PENALIDADES 

 Art. 52º - No caso de distúrbios nos jogos oficiais por parte de torcedores, 

atletas, dirigentes e/ou acompanhantes das equipes, causando a 

paralisação do jogo, estes terão que ser identificados e relatados. No 

caso de atletas e/ou dirigentes terão seus registros preventivamente 

suspensos. Prevalecem neste campeonato os dispositivos do CBJD em 

vigor, sendo que os casos omissos e os que requeiram melhor 

interpretação serão resolvidos pelo Presidente, após ouvir o 

Departamento Técnico e encaminhados a Comissão Disciplinar.   

Art. 53º - Em caso de conflitos entre pais, ou torcidas dos clubes, quando 

relatados pelos oficiais de arbitragem, Delegados e Diretores da 

entidade os clubes envolvidos sofrerão multa administrativa de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), para cada clube. Referida multa poderá ser 

aplicada de imediato pelo Presidente da FPFS e os autos serão 



 

 

encaminhados para a Comissão Disciplinar para julgamento dos fatos e 

para aplicação de eventuais outras penalidades de acordo com o  

CBJD, bem como, para manter, aumentar ou excluir a multa 

administrativa aplicada.   

Art. 54º - Nos casos de conflitos em que houver agressões físicas aos 

oficiais de arbitragem, delegados ou diretores da FPFS, o clube 

envolvido sofrerá multa administrativa de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Referida multa poderá ser aplicada de imediato pelo presidente da 

FPFS, e serão os autos encaminhados para a Comissão Disciplinar para 

julgamento dos fatos e para aplicação de eventuais outras penalidades 

de acordo com o CBJD, bem como, para manter, aumentar ou excluir 

a multa administrativa aplicada.   

Art. 55º - A Liga que utilizar atleta irregular em qualquer partida válida 

pelas competições promovidas pela FPFS, sujeitar-se-á às seguintes 

conseqüências:   

a) Perda automática de três pontos pela equipe infratora, 

independentemente do resultado;   

b) Tratando-se das partidas, referente às fases de Play-Off, a Liga será 

desclassificada da competição;   

c) Não serão computados os pontos eventualmente obtidos pela 

equipe infratora;   

d) Incidirá multa administrativa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

sem prejuízo da aplicação das demais punições previstas no CBJD;   

Parágrafo Único: As Ligas cabem controlar a suspensão automática, sob 

pena da perda de pontos que tenham obtido, além de estarem sujeitas 

a outras sanções pela Justiça Desportiva.   

Art. 56º - As Ligas participantes das competições reconhecem, 

concordam e se comprometem a acatar as aplicações das medidas 

administrativas, disciplinares e punitivas advindas da Comissão 

Disciplinar e Tribunal de Justiça Desportiva da FPFS, tendo como 



 

 

embasamento o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Disposições 

Iniciais e Regulamentos de cada campeonato.    

 

CAPITULO XXV – DO PAGAMENTO DAS MULTAS 

Art. 57º - As multas administrativas aplicadas pela FPFS e as multas 

pecuniárias aplicadas pela Comissão Disciplinar deverão ser quitadas 

em até 05 (cinco) dias úteis posteriores a data de emissão do 

comunicado oficial. A Liga que não efetuar o pagamento no prazo 

estipulado estará sujeito às penalidades cabíveis.   

 

CAPITULO XXVI - DAS INADIMPLÊNCIAS 

Art. 58º - As Ligas inadimplentes com FPFS estarão sujeitos à eliminação 

das competições em que estiverem envolvidos e será desfiliada da 

entidade.    

 

 Capítulo XXVII – INDICAÇÃO DE CLUBES PELAS LIGAS 

Art. 59º A partir de 2020 a Liga que indicar um clube à FPFS não será 

responsabilizada financeiramente pela indicação, porém poderá 

apresentar toda documentação do clube para análise de filiação. 

 

Capítulo XXVIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 60º - O presidente da FPFS, no uso das suas atribuições que o cargo 

lhe confere, faz saber que as Ligas participantes das competições 

promovidas pela FPFS estarão sujeitos à obediência deste Regimento e 

Disposições Iniciais.   

Art. 61º - Os casos omissos e situações não previstas deste Regimento 

serão analisados e resolvidos pelo presidente da FFPS, Comissão 



 

 

Disciplinar e Departamento Técnico, com observância do Regimento 

Interno da FPFS e Código Brasileiro de Justiça Desportiva.     

 

São Paulo, 15 de abril de 2019.   

 

Sr. Nilton Cifuentes Romão 

Presidente 


