
 
                          

 

 

 

Comunicado Oficial Nº 021/22 

 

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  
 
 CONSIDERANDO que na Reunião Extraordinária, realizada em 06/04/22, com 
treinadores e participantes do I Fórum de Discussão Técnica em Prol do Futsal, foram 
deliberados novos ajustes em alguns itens das regras adaptadas para os jogos das 
categorias de iniciação e Base (Sub 12 e Sub 14); 
 

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

  I – PUBLICAR a nova redação e interpretação para os seguintes itens das 
regras adaptadas para os jogos das categorias de Iniciação e Base (sub 12 e Sub 14): 
 

a) SUBSTITUIÇÕES – Regra 3 (Válida para as categorias de Iniciação e 
Base – Sub 12 e Sub 14) 

 

Terceiro Período de Jogo: Nesse período deverão jogar 2 (dois) jogadores que 
ainda não tenham participado do jogo e somente poderão ser substituídos por 
jogadores que também não tenham participado do jogo no primeiro ou segundo 
período. 
 
Quanto aos demais jogadores que compõe a equipe no terceiro período, poderão 
ser substituídos por quaisquer outros jogadores, ou seja, no terceiro período 
deverão estar em quadra sempre 2 (dois) jogadores que não participaram da 
partida no primeiro e segundo período. 
 
Se todos os jogadores forem utilizados durante o primeiro e segundo período do 
jogo ou se a equipe não tiver 2 (dois) jogadores para o terceiro período, atuará 
com 3 (três) jogadores. Portanto, recomenda-se que 2 (dois) jogadores sejam 
reservados para o terceiro período da partida. 



 
                          

 

 

 
 

Caso a equipe esteja com apenas 1 (um) jogador, que ainda não participou do 
jogo, para colocar no terceiro período, poderá fazê-lo, porém jogará com 4 
(quatro) atletas, e este jogador não poderá ser substituído em hipótese alguma. 

 

 

 

b) SUBSTITUIÇÃO DO GOLEIRO – Regra 3 (Válida apenas para as 
categorias de Iniciação) 

 

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/ou a equipe 

não possuir goleiro reserva. 

 

Obedecendo os critérios de substituição estabelecidos para os 3 (três) primeiros 

períodos do jogo, caso a equipe não possua goleiro(s) poderá utilizar um jogador 

de linha para a posição, seguindo os seguintes critérios: 

 

a) A equipe não possui nenhum goleiro: Utilizar um jogador de linha para a 

posição no primeiro período (este jogador não poderá jogar no segundo 

período) e utilizar um outro jogador de linha para a posição no segundo 

período. No terceiro e quarto período deverá utilizar qualquer jogador de linha 

como goleiro. Os jogadores de linha que forem utilizados como goleiros, 

poderão retornar, em outro período, à posição de jogador de linha. 

 

b) A equipe possui apenas 1 (um) goleiro: Poderá utilizar o goleiro no primeiro ou 

segundo período e utilizar um jogador de linha no gol no período em que o 

goleiro não atuou (1º ou 2º).  

No terceiro e quarto período da partida a equipe deverá utilizar o único 

goleiro, podendo ser substituído apenas em caso de contusão grave. 

 

c) A equipe possui 2 (dois) ou 3 (três) goleiros: Neste caso a equipe deverá utilizar 

os goleiros nos períodos da partida conforme a regra estabelecida. 

 

d) Outros:  d.1. Os goleiros da equipe deverão ser identificados antes da partida. 



 
                          

 

 

               d.2. No mesmo período da partida, o jogador não poderá jogar na 

linha e no gol. 

 

 d.3. Quando um jogador de linha for utilizado como goleiro deverá 

usar uma camisa de cor e tom diferente da sua equipe e da equipe 

adversária, assim como ter a numeração original. Na falta, o árbitro 

poderá autorizar a utilização de camisa com outra numeração e relatar 

na súmula de jogo. 

 
 II – APLICAR os referidos ajustes neste comunicado, de imediato. 
 

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

 
São Paulo, 07 de abril de 2022. 

  
 

Nilton Cifuentes Romão 
                                    Presidente 

 


