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TAÇA SÃO PAULO 2022 - SUB 20 

 

REGULAMENTO 
 

Capítulo I 
 

Do Período de Disputa 
 

Art. 1º - A Taça São Paulo categoria sub 20 masculino será disputado no período de 10/março à 
06/maio/22. 

 
 

Capítulo II 
Da Participação 

 
Art. 2º - A Taça São Paulo categoria sub 20 masculino contará com a participação de 10 (dez) 
equipes, abaixo relacionadas e divididas em dois grupos 
 
 
 Grupo A 

1 – SÃO JOSÉ FUTSAL 
2 – A.A.BANCO DO BRASIL 
3 – SANTO ANDRÉ FUTSAL 
4 – CC TAUÍ 
5 – IMPACTO FC 

 
 Grupo B 

1 – MAGNUS FUTSAL 
 2 – SÃO PAULO FC 

3 – SC CORINTHIANS PTA. 
 4 – INSTITUO ELO/GUARUJÁ 
 5 – CA TABOÃO DA SERRA 
 
 
 

Capítulo III 
Da Forma de Disputa 

 
Art. 3º - A Taça São Paulo categoria sub 20 masculino será disputado em 3 (três) fases, a saber: 
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1ª Fase: Classificatória  
 
a) Os confrontos serão dentro do grupo em turno único. 

 
b)  Ao final desta fase classificam-se para a segunda fase (Semi Final) as duas primeiras 

colocadas de cada grupo.  
 

c) 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:  Semi Finais 

 

d) Nesta fase os confrontos serão em jogo único e os mandates das partidas serão as 
equipes classificadas em 1º lugar de cada grupo na primeira fase. 

 
1º grupo A  x  2º grupo B 
1º grupo B  x  2º grupo A 

 
e) A equipe vencedora da partida se classificará para a fase final da competição. Em caso de 

empate será realizada uma prorrogação com 2 (dois) tempos de 5 minutos. Ao final a 
equipe vendedora avançará, porém, persistindo o empate, a equipe melhor classificada 
será considerada a vencedora do confronto e se classificará para a fase final da 
competição. 

 
 

3ª Fase: Final:  
 
 

f) As 2 (duas) equipes vencedoras na fase anterior farão a final da Taça São Paulo Sub 20 
masculino também em partida única, sendo que o mandante do jogo será a equipe 
melhor qualificada somando-se a pontuação das fases anteriores. 
 

g) A equipe vencedora será a campeã da Taça São Paulo 2022 – categoria Sub 20 masculino. 
Em caso de empate será realizada uma prorrogação com 2 (dois) tempos de 5 minutos. 
Ao final a equipe vendedora será a campeã, persistindo o empate, a equipe melhor 
classificada (mandante da partida) será a campeã da competição. 

 
 
 
 

 



 
Capítulo IV 

Das Inscrições 
 

Art. 4º - As equipes participantes da competição deverão apresentar na mesa do anotador uma lista 
composta pelos Atletas e Comissão Técnica participantes da partida constando o número do 
documento de Identidade. O documento de identidade original deverá também ser apresentando 
juntamente com a lista. 
 
 

Capítulo V 
Da Premiação 

 
Art. 5º - Será conferido 1 (um) troféu para as equipes campeã e vice campeã e 20 (vinte) medalhas 
douradas para a equipes campeã e 20 (vinte) medalhas prateadas para a equipe vice campeã da 
Taça São Paulo Sub 20. 
 
 

Capítulo VI 
Cartões Amarelos 

 
Art. 6º - Não haverá acúmulo de cartões amarelos, o mesmo só terá validade dentro do próprio 
jogo. 
 

 
Capítulo VII 

Das Disposições Finais 
 
Art. 7º - Na Taça São Paulo sub 20 masculino não haverá os confrontos para disputa de 3º e 4º 
lugares.  
 
Art. 8º - Os casos omissos nesse regulamento serão analisados e resolvidos pela Direção Técnica, 
Comissão Disciplinar e Presidência da FPFS. 
 
 
                                                                                                                        São Paulo, 05 de março de 2022. 
  
 
  NILTON CIFUENTES ROMÃO 
             Presidente 


