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CAMPEONATO METROPOLITANO 2022 
Categoria Sub 20 Feminino 

 

REGULAMENTO 
 

Capítulo I 
Da Denominação e Regulamentação 

 
 
Art. 1º - Prevalecem no Campeonato Metropolitano 2022 - Categoria Sub 20 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 especifico 
apresentado no Conselho Arbitral. 
Também deverão ser cumpridas todas as orientações e medidas protetivas de saúde contidas nos 
Protocolos aprovados pela Secretaria Municipal da Casa Civil da Cidade de São Paulo e do Centro de 
Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo.  
 
 
 

Capítulo II 
Do Período de Disputa 

 
Art. 2º - O Campeonato Metropolitano 2022 - Categoria Sub 20 Feminino será disputado no período 
de 08 de maio à 10 de julho do corrente ano. 

 
 

Capítulo III 
Da Participação 

 
Art. 3º - O Campeonato Metropolitano 2022 - Categoria Adulto Feminino contará com a participação 
de 07 (sete) equipes, abaixo relacionadas: 
 

1 – TABOÃO/MAGNUS 
2 – GUARULHOS/IEG 
3 – GUERREIRAS PINDA FUTSAL 
4 – RIVER DO BELÉM 
5 – LAUSANE PAULISTA F.C. 
6 - GUARULHENSE/TBC TRANSPORTES 
7 - C.A. TABOÃO DA SERRA 
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Capítulo IV 

Da Forma de Disputa 
 

Art. 4º - O Campeonato Metropolitano 2022 - Categoria Sub 20 Feminino será composto por uma 
chave única e será disputado em 3 (três) fases: 
 
 

1ª Fase: Classificatória  
 

a)  As equipes jogarão entre si em turno único. 

b)  Ao final desta fase classificam-se as 4 (quatro) primeiras equipes para a semifinal. 

c) Em caso de empate na pontuação entre duas ou mais equipes na chave, aplicar-se-á os 

seguintes critérios de desempate: 

c.1. - Maior número de vitórias 
c.2. - Maior saldo de gols 
c.3. - Maior número de gols marcados 
c.4. - Menor número de gols sofridos 
c.5. - Maior Gol Average (nº de gols marcados dividido pelo nº de gols sofridos) 
c.6. - Sorteio na FPFS. 
 

 
2ª Fase:  Semifinal 
 

d) As 4 (quatro) equipes classificadas na primeira fase disputarão a semifinal confrontando-se da 

seguinte forma: 

1º colocado   X   4º colocado 
   2º colocado   X   3º colocado 

 
e) A disputa dessa fase será em jogo único, sendo mandante a equipe melhor classificada. Em 

caso de empate será realizada uma prorrogação de 10 (dez) minutos divididos em dois tempos 

de 5 (cinco) minutos. Persistindo o empate a equipe melhor classificada (mandante da partida) 

será a finalista da competição. 

 
3ª Fase: Final 

 
f) As equipes vencedoras da fase semifinal disputarão a final da competição e essas equipes 

serão classificadas em 1ª e 2ª colocadas somando-se os pontos conquistados nas duas fases 

anteriores do campeonato. 
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g) Em caso de empate na classificação entre essas duas equipes, aplicar-se-á os critérios de 

desempate citados no item “c” deste regulamento. 

 
h) A final do Campeonato Metropolitano 2022 – Categoria Sub 20 Feminino será realizada em 

2 (duas) partidas e a equipe melhor classificada será o mandante na segunda partida. 
 

i) Após as duas partidas será declarada campeã a equipe que somar mais pontos. Em caso de 

empate nas duas partidas a equipe melhor classificada (mandante da 2ª partida) será a 

campeã. Caso haja uma vitória para cada equipe será realizada uma prorrogação de 10 (dez) 

minutos divididos em dois tempos de 5 (cinco) minutos. A equipe vencedora da prorrogação 

será a campeã. Persistindo o empate na prorrogação será declarada campeã a equipe melhor 

classificada (mandante da 2ª partida). 

 
 

Capítulo V 
Da Bola PENALTY  

 
Art. 5º - Em todos os jogos do Campeonato Metropolitano 2022 - Categoria Sub 20 Feminino deverá 
ser utilizada, obrigatoriamente, a bola da marca Penalty. É terminantemente proibido a realização de 
partida com outros modelos de bola, sob pena de aplicação de multa pecuniária no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), além de outras que possam ser auferidas pelo Tribunal de Justiça 
Desportiva de Futsal. 
 

 
Capítulo VI 

Da Anulação de Cartões Amarelos 
 

Art. 6º - No Campeonato Metropolitano 2022 - Categoria Sub 20 Feminino os cartões amarelos não 
serão acumulativos, valendo apenas para a partida. 
 

 
Capítulo VII 

Do Uniforme 
 

Art. 7º - O “Goleiro-Linha” deverá utilizar camisa igual e da mesma cor dos goleiros da equipe, 
mantendo-se a sua mesma numeração de linha. 

 
Art. 8º - As camisas dos goleiros deverão ter cores diferentes entre as equipes disputantes. 
 
Art. 9º - USO DE COLETES: Os atletas reservas deverão usar coletes. 
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Capítulo VIII 
Do Atendimento dos Atletas em Quadra 

 
Art. 10º - Quando o goleiro for atendido pelo massagista no interior da quadra de jogo, o mesmo 
deverá, obrigatoriamente, ser substituído por outro atleta. Na ausência de um substituto um jogador 
de linha deverá ocupar a posição de goleiro.  
Complemento:   (C.O. 028/21) 
Salvo a exceção descrita nas Regra 5 - 5.3, item 8: Quando um goleiro e um jogador de quadra se 
chocarem e ambos necessitem de atendimento médico. 
 
 

Capítulo IX 
Das Inscrições 

Art. 11º - As equipes poderão inscrever atletas para o Campeonato Metropolitano 2022 – Categoria 
Sub 20 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. 12º - Serão conferidos para as equipes campeã e vice-campeã um troféu e 20 (vinte) medalhas 
douradas para a equipe campeã e 20 (vinte) medalhas prateadas para a equipe vice-campeã. 
 

 
Capítulo XI 

Das Disposições Finais 
 
Art. 13º - No Campeonato Metropolitano 2022 - Categoria Sub 20 Feminino não haverá os 
confrontos para disputa de 3º e 4º lugares.  
 
Art. 14º - 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 
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