
 

 
C   A   M   P   E   O   N   A   T   O        M   E   T   R   O   P   O   L   I   T   A   N   O         A   3 

– 

 

 

                                 REGULAMENTO   E   SISTEMA   DE    DISPUTA 

 

 

I- As equipes participantes do CAMPEONATO METROPOLITANO A  3  

MENORES deverão enviar a solicitação de inscrição para o Departamento de 

Provas Populares da F.P.F.S., constando todos os dados da agremiação e 

responsáveis. 

 

ÚNICO – As inscrições deverão ser pagas antes do inicio da primeira 

rodada. 

 

II- As categorias a serem disputadas serão: sub 10,  sub 12, sub 14 , sub 16 e sub 

18 cada equipe poderá inscrever no máximo 20  atletas por categoria, sendo que 

as inscrições irão até a quinta rodada da primeira fase , os documentos deverão 

ser originais ( R.G. , Passaporte ou Carteirinha da Federação ).No banco será 

obrigatório a presença de 01 treinador habilitado pela federação e um 

massagista habilitado   ( de preferencia com curso de atendente da federação).A 

competição é para atletas não federados. 

 

ÚNICO –A equipe que provocar o WO sem justificativa será eliminada da 

competição: 

.  

 

III- As partidas serão no ginásio da F.P.F.S e nos ginásio das equipes que cederem 

para a realização de jogos , desde que haja concordância das equipes 

adversárias . 

 

IV- As equipes  jogarão  entre si e classificando os primeiros colocados conforme 

critério a ser discutido no conselho arbitral.   

 

V- Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos para o inicio das partidas 

conforme o horário estabelecido na tabela. 

 

VI- As equipes, seus  responsáveis e torcedores que provocarem tumulto dentro ou 

fora da quadra, serão automaticamente eliminadas da competição,  os 

acompanhantes sendo dois por atleta  devidamente identificados deverão se 

posicionar acima do primeiro degrau da arquibancada e não poderão tocar 

ou se balançar nas redes de proteção, obedecendo os protocolos de saúde. 

 

VII- O atleta que receber  01 (um) vermelho estará automaticamente suspenso da 

partida seguinte. 
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. 

 

VIII- Cada equipe deverá apresentar 01 (uma) bola  PENALTY em condições de jogo 

caso haja coincidência na cor do uniforme caberá a equipe colocada a esquerda 

da tabela providenciar a troca de seu uniforme. 

 

IX- As regras serão  oficiais da F. P. F. S. 

 

X- As partidas terão a duração de 30 ( trinta ) minutos divididos em dois tempos de 

15 minutos cada e aos 7:30 minutos do primeiro tempo  haverá uma paralisação 

para a troca de 04  ( quatro )  atletas,   obrigatoriamente deverão ser primeiro 

ano , para  as categorias sub 10 , sub 12 e sub 14 e na categoria sub 16 e sub 18 

não serão obrigatório as trocas ,  cada com intervalo de 05 (cinco) minutos, 

sendo que o último minuto de cada período será cronometrado. 

DEVENDO OS ATLETAS PERMANECEREM  NO INTERIOR DA 

QUADRA DE JOGO, DURANTE O INTERVALO DA PARTIDA. 

 

XI- A contagem de pontos será conforme segue: 

 

a) Vitória   3 pontos 

  b) Empate com gols  2 pontos 

  c) Empate sem gols  1 ponto 

 

XII- Caso haja 02 (duas) ou mais equipes empatadas numa mesma colocação que  o 

critério de desempate será: 

 

1-Confronto direto (somente entre duas equipes) 

2-Saldo de gols 

3-Maior número de gols feitos 

4- Soma do número de cartões, sendo:  amarelo 1 ponto. 

                                                           vermelho   2   pontos. 

5-Sorteio. 

 

Na semi final e final  os dois últimos minutos de cada período será 

cronometrado em todas as categorias , se as partidas terminarem empatadas a 

equipe de melhor campanha  durante    a competição será a classificada; e nas 

partidas finais serão cobradas 03 penalidades máximas para se obter o 

Campeão. 

 

XIII- Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora e de suas 

decisões não caberão recursos. 

 

São Paulo,      de         de  2 0 2 1 

 

 

Nilton   Cifuentes   Romão 

               Presidente                                                                       

   

 


