
REGRAS GERAIS 2017

• Podem se inscrever e participar dos jogos os funcionários das empresas de serviços representadas pelo 
SEAAC de Franca e ASSESCOFRAN, os proprietários das mesmas e os dependentes de 1º (primeiro) grau de 
funcionários e proprietários da empresa acima de 16 anos. Limitado a 03 (três) atletas dependentes por equipe;

• Será cobrado o valor simbólico de R$ 10,00 por inscrito. Este valor dará direito a inscrição do atleta e 01 
(um) convite para a Confraternização (Churrasco);

• No de caso de Estagiários, será necessário a apresentação de Contrato do CIEE ou da Faculdade no ato da 
inscrição. Limitado a 02 (dois) atletas estagiários por equipe;

• A equipe que optar poderá ter 02 goleiros como convidados, mesmo este não estando vinculado a 
ASSESCOFRAN ou SEAAC de Franca;

• No ato da inscrição deverá ser apresentado juntamente com a relação dos atletas as GFIPs dos meses de 
julho e agosto de 2017  e, quando for atleta dependente apresentar cópias da Certidão de Nascimento ou 
Casamento para identificação; 

• A inscrição ou substituição de qualquer atleta deverá ser feita até dia 22/09/2017;

• Será permitido no máximo 12 e no mínimo 7 atletas inscritos por equipes;

• No banco de reservas será permitido somente a presença do técnico e os reservas da equipe.

• Será obrigatório que as equipes compareçam aos jogos devidamente uniformizadas, camisas, calção e 
meias. Caso os uniformes dos dois times que vão jogar contra se confundam por causa das cores, cabe ao arbitro 
julgar necessário à troca do mesmo, sendo assim quem estiver do lado direito da tabela obrigatoriamente terá 
que trocar o uniforme. 

PUNIÇOES

• O atleta que for expulso de jogo, será suspenso da próxima partida de sua equipe, o mesmo atleta se 
expulso duas vezes, estará eliminado da competição;

• Não poderá permanecer no banco de reservas qualquer atleta que venha a ser expulso durante a partida, 
ou que esteja cumprindo pena de suspensão. Caso ocorra por parte do atleta que foi expulso outras infrações 
fora do local de jogo, o mesmo poderá ser expulso do campeonato;

• Os 15 minutos de tolerância serão obedecidos somente para o primeiro jogo da rodada, devendo os 
demais jogos obedecer aos horários determinados na tabela; 

• Decorridos 15 minutos após o horário previsto para inicio do jogo, e de acordo com as normas vigentes 
do SEAAC/ASSESCOFRAN, a equipe faltosa será ELIMINADA do Campeonato (Os jogadores inscritos e faltantes da 
equipe desclassificada não poderão disputar no ano seguinte por qualquer outra equipe);

• Havendo W.O, com a eliminação da equipe faltosa, os resultados das partidas já realizadas e das 
partidas não realizadas será padronizados 1X0, evitando-se distorções quando da contagem de saldos de gols;

• As equipes serão responsáveis pelos atos de sua torcida.

• O atleta punido com 02 (dois) cartões amarelos estará suspenso da próxima partida;



TEMPO DE JOGO

• O tempo de jogo será 20 X 20 minutos corridos;

•  Cada equipe terá direito a um pedido técnico por tempo na partida de 1 minuto;

• O intervalo do 1º tempo p/ o 2º tempo será de 5 minutos;

• A substituição é livre.

OBSERVAÇOES GERAIS

• Fica terminantemente proibido o uso de camisas sem manga e qualquer tipo de calçado com solado de 
couro ou pneu, ou que contenham travas;

• Segundo as normas internas do SEAAC a equipe poderá iniciar o jogo com 4 atletas;

Para as fases classificatórias serão utilizados os critérios abaixo descritos,

• A vitória vale 3 (três) pontos e o empate 1 (um) ponto;

Para as fases eliminatórias (semifinal e final) serão utilizados os critérios abaixo descritos,

• Havendo empate ao final do tempo regulamentar de jogo, teremos cobranças de 3 penalidades máximas, 
persistindo o empate, cobrança alternada de penalidades máximas até o desempate;

• Os jogos serão regidos pelas Regras Oficiais da Confederação Brasileira de Futsal, salvo modificações 
constantes neste Regulamento.

• Os cartões serão automaticamente zerados após o termino da fase de classificação (desde que não receba 
cartões na ultima partida da fase de classificação)

• O ATLETA DEVERÁ LEVAR DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO ANTES DE CADA JOGO E 
APRESENTAR PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA.

PREMIAÇÃO

• Entrega de troféus e medalhas para as equipes em 1º, 2º e 3º colocada da competição e;

• Entrega de troféus ao goleiro menos vazado e ao artilheiro da competição.

• No dia 11/11/2017 a partir das 09h00.


