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CAMPEONATO METROPOLITANO 2022 
CATEGORIAS DE BASE - FEMININO 

 

REGULAMENTO 
 

Capítulo I 
Da Denominação e Regulamentação 

 
Art. 1º - O Campeonato Metropolitano 2022 será disputado pelas categorias Sub 11, Sub 13, Sub 15 e 
sub 17 sendo denominadas de Categorias de Base - Feminino. 
 
Art. 2º - Prevalecem no Campeonato Metropolitano 2022 – Categorias de Base Feminino os dispositivos 
do Código Desportivo da FPFS em vigor, bem como as Disposições Iniciais de 2022 substanciadas pelas 
decisões da A.G.O.. Na parte técnica será observado o regulamento específico apresentado no Conselho 
Arbitral. 
 
 

Capítulo II 
Do Período de Disputa 

 
Art. 3º - O O Campeonato Metropolitano 2022 – Categorias de Base Feminino será disputado no 
período de 30 de abril à 23 de julho de 2022. 

 
 

Capítulo III 
Da Participação 

 
Art. 4º - O Campeonato Metropolitano 2022 – Categorias de Base Feminino contará com a participação 
de 10 (dez) equipes, assim distribuídas em suas respectivas categorias: 
 
 

Sub 11 Sub 13 Sub 15 Sub 17 

AD Prudente/Arbos AD Prudente/Arbos Lince-Taboão/Magnus Lince-Taboão/Magnus 

Guarulhos/IEG Guarulhos/IEG Guarulhos/IEG Guarulhos/IEG 

Santo André Futsal Santo André Futsal Santo André Futsal Lifuts/São Sebastião 

CA Guarulhense CA Guarulhense CA Guarulhense CA Guarulhense 

 
Liga Sancaetanense/ 

Colégio Fênix 
Liga Sancaetanense/  

Colégio Fênix 
Liga Sancaetanense/  

Colégio Fênix 

 Metalúrgicos/Jundiai Metalúrgicos/Jundiai C.A. Taboão da Serra 

  CA Desportivo Sorocaba CA Desportivo Sorocaba 

  São José Futsal Feminino São José Futsal Feminino 
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Capítulo IV 
Da Forma de Disputa 

 
Art. 6º - O O Campeonato Metropolitano 2022 – Categorias de Base Feminino será disputado em 3 
(três) fases, a saber: 
 

1ª Fase: Classificatória 
 

a)  As equipes comporão um grupo único: 

 
Categorias Sub 11 
1 – A.D.Prudente/Arbos 
2 -  Santo André Futsal 
3 – CA Guarulhense 
4 – Guarulhos/IEG 
 
Categoria Sub 13  
1 – A.D.Prudente/Arbos 
2 -  Metalúrgicos/Jundiai 
3 – Liga Sancaetanense/Colégio Fênix 
4 – Santo André Futsal 
5 – CA Guarulhense 
6 – Guarulhos/IEG 
 
 
Categoria Sub 15 
1 – Taboão Magnus 
2 -  Metalúrgicos/Jundiai 
3 – Liga Sancaetanense/Colégio Fênix 
4 – Santo André Futsal 
5 – CA Guarulhense 
6 – Guarulhos/IEG 
7 – CA Desportivo Sorocaba 
8 - São José Futsal Feminino 
 
Categoria Sub 17 
1 – Taboão Futsal 
2 – Guarulhos/IEG 
3 – Lifuts/São Sebastião 
4 – Liga Sancaetanense/Colégio Fênix 
5 – CA Guarulhense 
6 – São José Futsal Feminino 
7 – CA Desportivo Sorocaba 

                     8 – CA Taboão da Serra 
 

b)  Os confrontos serão em turno único 

c) Classificam-se para a fase seguinte da competição as 4 (quatro) equipes melhores classificadas 

no grupo 

 



d) Em caso de empate na pontuação entre duas ou mais equipes, aplicar-se-á os seguintes critérios 

de desempate: 

 

d.1. - Maior número de vitórias 
d.2. - Maior saldo de gols 
d.3. - Maior número de gols marcados 
d.4. - Menor número de gols sofridos 
d.5. - Maior Gol Average 
d.6. - Sorteio na FPFS. 

 
 
2ª Fase: Semifinais 
 

e) Nesta fase as equipes disputarão uma vaga para a final da competição em jogo único,  os jogos 

obedecerão a seguinte ordem: 

 
          Jogos :       1º  X  4º 
     2º  X  3º 
 

f) Será considerada vencedora do confronto a equipe que obtiver a vitória. Em caso de empate na 

partida será disputado um tempo extra, com os tempos abaixo descritos :   

Sub 11 = 4 minutos 
Sub 13 = 5 minutos 
Sub 15 = 6 minutos 

    Sub 17 = 7 minutos 
 

g) O TEMPO EXTRA deverá ser aplicado 1 minuto após o encerramento da partida. Permanecendo 
o empate no jogo, a equipe melhor classificada na 1ª fase (lado esquerdo da tabela) será a 
vencedora do confronto. 
 
    
3ª Fase: Finais:  
 

h) As duas equipes vencedoras dos jogos da fase semifinal decidirão o título de campeã e vice-
campeã. As equipes serão classificadas em 1ª e 2ª posição nas respectivas chaves somando-se 
os pontos conquistados nas fases anteriores do Campeonato. 
 

i) O confronto final será realizado em jogo único. 
 

j) Em caso de empate na será disputado um tempo extra, de acordo com a faixa etária conforme 

descrito no item “f” e caso o empate permaneça será considerada campeã a equipe de melhor 

campanha, somando-se em todas as fases da competição. 

 
 

Capítulo V 
Do Protocolo das Partidas 

 
Art 7º - USO DE COLETES: Os atletas reservas deverão usar coletes. 
 
 



Art. 8º - POSICIONAMENTO ATRÁS DAS METAS: A orientação aos atletas é prerrogativa exclusiva dos 
treinadores. Para assegurar a autonomia e a liberdade para a tomada de decisão das jogadoras, outros 
integrantes da Comissão Técnica deverão evitar de dar instruções as jogadoras, assim como não 
poderão se posicionar atrás das metas das goleiras em toda a extensão da área de meta, com a 
intenção de orienta-las. 
 
Art. 9º - AUTORIDADE DA EQUIPE DE ARBITRAGEM: A equipe de arbitragem, tem autoridade para 
solicitar providências aos representantes das equipes, relatar, suspender a continuidade da partida ou 
não a realizar no caso de não ser atendido e do não cumprimento das normas citadas acima neste 
regulamento. 
 
Art. 10° - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS: O descumprimento, desobediência ou transgressão às 
normas citadas no capítulo V (artigos 7º ao 11º) deste regulamento, incorrerá na aplicação de 
penalidades administrativas: 

a) Advertência; 
b) Multa de R$ 200,00 (duzentos reais); 
c) Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

 
 

Capítulo VII 
Dos Ajustes nas Regras 

 
Art. 11º - Os jogos do Campeonato Metropolitano 2022 – Categorias de Base Feminino serão 
disputados com as novas emendas nas regras do jogo de futsal, conforme comunicados oficiais nº 
130/21 e 015/22 da FPFS,  
 
Segue, na íntegra, todos os ajustes e adaptações nas regras do futsal aplicados nas categorias de Base 
Feminino: 
 

a) DURAÇÃO DAS PARTIDAS: Nas categorias de Base Sub 11 e Sub 13 os jogos serão divididos 
em quatro períodos e terão os seguintes tempos: 

 
a.1 - Sub 11 = 4 x 5 min: Quatro períodos de cinco minutos cada, com intervalos de um minuto 
entre o primeiro e segundo e entre o terceiro e quarto períodos. Do segundo para o terceiro 
período haverá um intervalo de cinco minutos, devendo as equipes permanecerem em quadra. 
 
a.2 – Sub 13 = 4 x 6 min: Quatro períodos de seis minutos cada, com intervalos de um minuto 
entre o primeiro e segundo e entre o terceiro e quarto períodos. Do segundo para o terceiro 
período haverá um intervalo de cinco minutos, devendo as equipes permanecerem em quadra. 

 
Parágrafo Único: Fica excluída a parada técnica aplicada nos jogos das categorias Sub 11 e Sub 13. 
 
 

b) SUBSTITUIÇÕES: Nas categorias de Base Femininas (Sub 11 e Sub 13), haverá a 
obrigatoriedade da substituição de atletas, obedecendo-se os seguintes critérios: 

 

 b.1. - Ter, no mínimo, três atletas na quadra para o início do jogo; 

 

b.2. - Primeiro Período: Iniciar a partida com cinco jogadoras ou, no mínimo, três jogadoras; 

 

b.3. - Segundo Período: Substituir todas as jogadoras e iniciar o segundo período utilizando 
apenas jogadoras que não participaram do primeiro período da partida. A equipe deverá 



apresentar, obrigatoriamente, no mínimo, mais três atletas que não tenham atuado no 
primeiro período. Caso contrário será considerada perdedora e os pontos revertidos para o 
adversário, podendo ainda sofrer outras punições aplicadas pela Comissão Disciplinar. 
 

Parágrafo 1º: PERMITIR, na categoria Sub 11, que sejam substituídas, 

obrigatoriamente, apenas 3 (três) jogadoras para o segundo período da partida, ficando 
recomendado a substituição de todas, caso a equipe possua mais jogadoras que ainda não 
participaram da partida. Fica determinado, entretanto, que as 3 (três) jogadoras que entraram 
no segundo período somente poderão ser substituídas por jogadoras que ainda não participaram 
da partida. 
Jogadoras ainda não participantes poderão substituir jogadoras já participantes da partida no 
segundo período, o contrário, não será permitido. 
 
  Parágrafo 2º: Este ajuste, para a categoria Sub 11 feminina, será válido apenas para o 
Campeonato Metropolitano 2022 – Categorias de Base Feminino, devendo para o Campeonato 
Estadual 2022 ser obedecido o ajuste original, onde deverão ser substituídas as 5 (cinco) 
jogadoras no segundo período da partida. 

 
b.4. - Terceiro e Quarto Períodos: A formação da equipe e as substituições serão livres. Fica 
recomendado que no terceiro período da partida sejam incluídas duas jogadoras que ainda não 
tenham participado do jogo e, caso sejam substituídas, que sejam por jogadoras que ainda não 
participaram da partida.   

 
Parágrafo Único: Fica excluída a obrigatoriedade da substituição do atleta que foi atendido em quadra, 
nas categorias Sub 11 e Sub 13. 

 
 

c) ARREMESSO DE META: Nas categorias Sub 11 e Sub 13, A goleira ao efetuar um arremesso 
de meta lançando a bola ao setor de ataque, não poderá ultrapassar a linha central da quadra 
pelo alto, devendo a bola tocar o solo da sua meia quadra ou em alguma atleta da sua equipe 
ou do adversário. Contra a equipe infratora será marcado um tiro livre indireto sobre a linha 
central da quadra no local onde a bola passou. 
 

d) ARREMESSO E AÇÃO DO GOLEIRO: Nas categorias Sub 11 e Sub 13, o goleiro, após praticar uma 
defesa para repor a bola em jogo chutando-a de fora da sua área de meta, deverá fazê-lo de 
modo que a bola, antes de ser chutada e atinja a quadra adversária pelo alto, esteja apoiada 
e/ou rolando no solo. Os chutes de “bate pronto” ou de “bola pingada” no solo, quando 
ocorrerem, a bola não poderá ultrapassar a linha central da quadra pelo alto. Esta infração 
será punida com um tiro livre indireto colocando-se a bola sobre a linha central no local onde 
ela passou. 
 

 
e) CAMISA DA “GOLEIRA-LINHA”: Nas categorias de Base a camisa da “Goleira-Linha” poderá 

ser diferente da camisa da goleira da equipe, porém, para não causar confusão, deverá ter 
cores e tons diferentes da sua equipe e da equipe adversária. O árbitro, no caso de 
necessidade, solicitará a troca. 

 
 
 
 
 

 



Capítulo VIII 
Da Anulação de Cartões Amarelos 

 
Art. 12º - No Campeonato Metropolitano 2022 – Categorias de Base Feminino, os cartões amarelos 
não serão acumulativos, valendo apenas para a partida. 
 
 

Capítulo IX 
Das Inscrições 

Art. 13º - As equipes poderão inscrever atletas para o Campeonato Metropolitano 2022 – Categorias 
de Base Feminino até o final da fase classificatória da competição. 
 
Parágrafo Único: Para as fases semifinal e final da competição somente poderão ser utilizadas atletas 
que tenham participado (constar em súmula) em, pelo menos, uma partida na fase classificatória.  
 
 
 

Capítulo X 
Da Premiação 

 
Art. 14º - Será conferido para as equipes campeãs e vice-campeãs das Chave Ouro e Prata um troféu e 
20 (vinte) medalhas douradas (equipe campeã) e vinte medalhas prateadas (equipe vice-campeã). 
 
 

Capítulo XI 
Das Disposições Finais 

 
Art. 15º - No Campeonato Paulista Feminino – Categorias de Base não haverá os confrontos para disputa 
de 3º e 4º lugares.  
 
Art. 16º - Os casos omissos nesse regulamento serão analisados e resolvidos pela Direção Técnica, 
Comissão Disciplinar e Presidência da FPFS. 
 
 
                                                                                                                        São Paulo, 19 de abril de 2022. 
  
                                                          
 
                                                                                                                                    NILTON C. ROMÃO 
           Presidente 
 


