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Comunicado Oficial Nº 014/22 

 
 

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 
e, 

I – CONSIDERANDO que após a introdução dos novos ajustes e adaptações 
nas regras para os jogos das categorias de Iniciação e Base (sub 12 e Sub 14) a partir 
da temporada de 2022, ainda pairam dúvidas sobre a sua aplicação; 

 
III – CONSIDERANDO que os ajustes e adaptações inseridos nas competições 

das categorias de iniciação e base (sub 12 e sub 14) visam criar condições para que 
os atletas tenham participação ativa nas partidas, proporcionando a vivência de 
experiências que contribuirão positivamente no seu processo de desenvolvimento 
dentro da modalidade, 

 

R E S O L V E, após ouvir o diretor do departamento técnico da FPFS 
 
 

I – ESCLARECER SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE ATLETAS NO TERCEIRO 
PERÍODO DO JOGO:  
Redação Original: No 3º período das partidas deverão jogar dois jogadores que 
ainda não tenham participado do jogo e caso sejam substituídos, que sejam por 
jogadores que ainda não participaram da partida. Se todos os jogadores forem 
utilizados durante o primeiro e segundo período do jogo, deverá atuar com três 
atletas nesse período.  
Complemento: No 3º período da partida os atletas que forem utilizados somente 
poderão ser substituídos por atletas que ainda não participaram da partida. Se o 
treinador colocar 3, 4 ou 5 jogadores que ainda não participaram da partida no 1º 
ou 2º períodos, não terá atletas disponíveis para substitui-los, visto que estes 
somente poderão ser substituídos por jogadores que ainda não participaram do 
jogo. 
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No 3º período os jogadores ainda não participantes quando entrarem, somente 
poderão ser substituídos por outros que ainda não participaram do jogo no 1º ou 
2º período.  
Jogador não participante do jogo poderá substituir jogador que já participou do 
jogo no 3º período, o contrário não será permitido.  
O objetivo desse ajuste é que os jogadores que ainda não participaram do jogo no 
1º ou 2º período não sejam substituídos por quem já participou do jogo, visando a 
maior participação dos atletas na partida. 

 
 

II – ESCLARECER SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO GOLEIRO (Iniciação) 
Redação Original: Nas categorias de Iniciação (Sub 07 a Sub 10), não será permitido 

substituir o goleiro por jogador de linha, exceto quando houver contusão grave e a 

equipe não possuir goleiro reserva. 

Complemento: Os goleiros da equipe deverão ser identificados antes do início da 

partida, estando devidamente uniformizados para a posição. Caso a equipe esteja 

ou fique reduzida a apenas um goleiro, poderá utilizar um atleta de linha para a 

posição de goleiro, no entanto, este não poderá atuar em outra posição durante a 

partida. 

O goleiro poderá ser substituído por outro goleiro, no máximo 2 (duas) vezes 

durante cada período do jogo. 

 

III – INSERIR os complementos acima no Guia de Ajustes e Adaptações nas 

Regras Para os Jogos das Categorias de Iniciação e Base. 
 
 
 

Sem outro particular, dê-se ciência a todos os envolvidos nas competições da 
FPFS, publique-se, registre-se e cumpra-se as resoluções deste comunicado oficial. 

 
 

São Paulo, 24 de março de 2022. 
  
 

Nilton Cifuentes Romão 
                                    Presidente 
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