LIGA COPA PAULISTA FUTSAL
e-mail: copapaulistafutsal@hotmail.com
site: www.ligacpfutsal.com.br
Cel: (11) 98876-7725 (Claro) / (11) 98782-9627 (Tim)

CAMPEONATO TAÇA PAULISTA DE FUTSAL 2017
SÉRIE PRATA - 2º SEMESTRE
CATEGORIAS MENORES
DISPOSIÇÕES GERAIS
(01) No CAMPEONATO TAÇA PAULISTA DE FUTSAL 2017 – PRATA - 2º
Semestre, promovido pela Liga Copa Paulista Futsal, poderá participar
qualquer atleta SUB-10; SUB-12 e SUB-14; obedecendo as Regras de
Categorias da F.P.F.S.;
(02) Os atletas inscritos nas categorias inferiores a outras, poderão
também participar na categoria imediatamente superior sendo permitida,
no máximo, a participação duas categorias acima da sua, e somente na
mesma entidade, clube ou agremiação, dentro da mesma competição.
Salvo se as equipes não tiverem categorias em comum;
(02a) O atleta não poderá jogar mais de “duas” partidas no mesmo dia;
(02b) Nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14, poderão participar até 02
(dois) atletas “FEDERADOS”, sendo especificado na relação nominal;
(02c) Os 02 (dois) atletas federados inscritos nas categorias menores não
podem ser substituídos durante a competição, com exceção em caso de
problemas de saúde quando apresentado atestado médico (substituição
válida somente antes das semifinais e finais e dentro do prazo de
inscrição);
(02d) Caso seja identificada a participação de mais de 02 (dois) atletas
federados nesta série, a equipe perderá os pontos da partida em que o
atleta excedente participou e o atleta será excluso do campeonato;
(03) As equipes deverão inscrever um mínimo de 07 (sete) atletas por
categoria;
(04) A inscrição de cada atleta terá o custo de R$ 15,00 (quinze reais). O
atleta inscrito poderá participar da categoria acima sem ter de pagar a
inscrição novamente, desde que seja na mesma série e para a mesma
equipe;
(04a) O limite máximo de atletas em súmula está limitado a 15 (quinze)
inscrições;
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(04b) Só será permitida a inscrição de novos atletas até a penúltima
rodada de sua equipe na respectiva categoria;
(04c) Não poderá haver inscrição de atletas após o limite acima imposto,
nem mesmo poderá ser realizada a substituição de atletas federados
conforme artigo 02b;
(04d) Para ser caracterizada a inscrição do atleta o mesmo deve ser
relacionado e participar de ao menos duas partidas durante a fase de
classificação;
(05) A identificação dos atletas será feita única e exclusivamente pelo RG
ORIGINAL OU XEROX AUTENTICADA, até o recebimento da carteirinha da
Liga CPF, devendo a documentação para a emissão da mesma ser
entregue na primeira partida do atleta;
(05a) Não será permitida a participação de atleta ou membro de comissão
técnica na partida que não apresente este documento junto ao oficial
anotador da Liga Copa Paulista Futsal;
(05b) A Taxa de emissão das carteirinhas, será de R$ 10,00 (dez reais)
cada, que deverá ser paga no ato da entrega da documentação do atleta
ao oficial anotador da Liga Copa Paulista Futsal;
(05c) O filiado será responsável pela autenticidade e idoneidade dos
documentos apresentados. Se for inscrito atleta de maneira irregular ou
caso ocorra infração nos artigos anteriores a equipe em que o atleta
jogou irregularmente será considerada perdedora e o atleta estará
impedido de participar da Competição sendo punido de acordo com o
Código Disciplinar (Anexo I) e a equipe podendo ser punida com perda de
pontos e até mesmo a eliminação da competição, cabendo à organização
a avaliação do caso e determinação da punição;
(05d) As carteirinhas deverão ser renovadas a cada dois anos;
(05e) Os atletas inscritos ficarão vinculados às suas respectivas equipes
durante o semestre e poderão se transferir, uma única vez, para outro
clube inscrito no campeonato respeitando a data limite de inscrição
disposta no Artigo 04b;
(05f) O atleta deverá apresentar a carta de liberação da equipe que o
inscreveu, juntamente com o pagamento da taxa de transferência no valor
de R$ 60,00 (sessenta reais), sendo repassado o valor de R$ 20,00 (vinte
reais) para a equipe que fez a sua inscrição (válido para todas as
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competições da Liga CPF) e providenciar a emissão da carteirinha pela
nova equipe. Após haver participado de 03 (jogos) o atleta não poderá
mais se transferir durante a mesma competição;
(05g) Só será permitido um atleta jogar na mesma competição por 2
(duas) equipes caso a equipe tenha cumprido com todas as exigências
dispostas no Artigo 5f;
(06) É obrigatória a apresentação da pré-súmula pelos representantes das
equipes antes do início da partida, favor providenciar o preenchimento
com os números de camisa dos atletas corretamente;
(06a) A não apresentação deste documento impedirá o início da partida,
sendo a equipe passível de punição;
(06b) O atleta que fizer gol e não tiver sido apontado na pré-súmula não
terá seu gol contabilizado na artilharia do campeonato e o mesmo será
contabilizado para o capitão da equipe;
(07) As equipes deverão observar rigorosamente as regras da modalidade
no que diz respeito ao número mínimo de jogadores para iniciar uma
partida (mínimo de 03 atletas);
(08) Das substituições na categoria sub-10:
(08a) Mínimo de atletas na quadra: 03 jogadores para o início do jogo;
(08b) 1º período: no mínimo 03 jogadores ou mais;
(08c) 2º período (sub-10): no mínimo 02 jogadores ou mais que não
tenham jogado no 1º período. O atleta que entrou no 2º período só pode
ser substituído por outro atleta que não tenha participado do 1º período;
(08d) 3º período: substituição livre;
(08e) A equipe que se apresentar com número de 03 atletas, antes do
início do jogo, poderá iniciar o 1º período. Para o 2º período a equipe
obrigatoriamente deverá apresentar mais 3 (atletas) que não tenham
atuado no 1º período. Caso contrário será considerado W.O. Técnico;
(09) A Taxa de Arbitragem para esta competição será de R$ 60,00
(sessenta reais) que deverá ser paga antes de cada partida ao oficial
anotador da Liga Copa Paulista Futsal;
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(10) Os tempos de jogos no CAMPEONATO TAÇA PAULISTA DE FUTSAL
2017 serão os seguintes:
Categoria SUB-10
Categoria SUB-12
Categoria SUB-14

10x10x10 minutos corridos
15x15 minutos corridos
15x15 minutos corridos

(10a) Nos pedidos de tempo o cronômetro será parado em todas as
categorias;
(10b) Nas categorias com 3 períodos, não haverá tempo do 1º para o 2º
período, e do 2º para o 3º período haverá um intervalo de 3 minutos;
(10c) Os intervalos de jogos serão de 3 minutos;
(10d) As faltas serão zeradas de um período para o outro;
(10e) Os atletas e comissão técnica estão proibidos de se retirarem da
quadra ou irem aos vestiários durante o intervalo, salvo urgência ou
emergência, devendo avisar o oficial anotador da partida antes de se
retirar de quadra;
(10f) O último minuto do último período será pausado em todos os jogos;
(11) Haverá uma tolerância máxima de 15 minutos na primeira partida do
dia, sendo aplicada taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo W.O mais uma
multa de R$ 100,00 (cem reais), totalizando R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), a ser quitado antes da realização da próxima partida. Caso isso
não ocorra, a equipe estará automaticamente eliminada da competição.
(12) A equipe que provocar o WO terá contra si o placar de 5x0;
(13) Em caso de W.O., ambas as taxas de arbitragem serão pagas pela
equipe que provocou o WO;
(14) Ocorrendo por parte de uma equipe abandono da quadra de jogo
como demonstração de protesto ou recusa de continuar a partida, será
considerada perdedora, independentemente do resultado ou do tempo em
que ocorreu a interrupção, ficando ainda obrigada a recolher multa
administrativa no valor de R$ 100,00 (cem reais);
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(15) Se a partida for interrompida por falta de energia, chuva ou qualquer
situação que ponha em risco a integridade física dos atletas, a mesma
será adiada e reiniciará de onde parou, mantendo-se o placar e os atletas
que haviam sido relacionados;
(16) A categoria da equipe que deixar de comparecer por duas vezes no
local dos jogos programados estará automaticamente eliminada do
Campeonato;
(17) Se porventura a equipe for eliminada em razão deste artigo ou por ato
administrativo os jogos realizados pela equipe serão computados e para
os jogos restantes serão considerados WO ADMINISTRATIVO;
(18) Em caso de igualdade a equipe que estiver a "esquerda da tabela"
deverá providenciar a troca do uniforme;
(19) Todas as camisas devem, obrigatoriamente, estar numeradas de 1 a
99, sendo vedada a repetição de números na mesma equipe;
(20) Os membros da comissão técnica deverão ultrajar camisa e calça ou
bermuda com o distintivo do clube, para estarem aptos a permanecerem
em quadra e, não será permitida a utilização de bonés, chinelos, camisa
de outras equipes, dentre outros acessórios que não estejam de acordo
com a partida. Caso o integrante da comissão não atender as exigências
acima mencionadas e mesmo assim permanecer em quadra, o fato deve
ser mencionado em súmula, sendo passível de punição;
(21) Em caso de acidentes antes, durante e/ou depois dos jogos será de
inteira responsabilidade dos responsáveis pela equipe;
(22) Adaptações à regra:
(22a) A partida será iniciada por um dos atletas, que movimentará a bola
com os pés em direção contrária de sua meia quadra, devendo a mesma,
neste momento, estar colocada imóvel sobre o centro da quadra. Cada
equipe deverá estar em seu próprio lado e nenhum atleta da equipe
contrária à iniciadora da partida poderá aproximar-se a menos de 3 (três)
metros da bola nem invadir a meia quadra do adversário enquanto o
pontapé inicial não for dado e a bola não percorrer distância igual a sua
circunferência;
(22b) Não será válido o tento resultante de bola de saída, mesmo que a
bola, em sua trajetória, toque ou seja tocada por qualquer atleta, inclusive
o goleiro, colocados dentro ou fora da área de meta. Caso aconteça o
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tento resultante de bola de saída irregular, o reinício do jogo dar-se-á com
um arremesso de meta a favor da equipe adversária;
(22c) Nas categorias sub-10, sub-12 e sub-14 - o arremesso de meta para
deverá ser feito exclusivamente pelo goleiro e com o uso das mãos, não
podendo ultrapassar a linha divisória do meio da quadra sem que toque
no solo ou em qualquer atleta em sua meia quadra, ou ainda que o atleta
adversário entre de posse da mesma. Em caso de irregularidade na
execução do arremesso de meta, a equipe será punida com a cobrança de
um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, com a bola sendo
colocada na divisória do meio da quadra onde a mesma ultrapassou;
(22d) Nas categorias sub-10, sub-12 e sub-14 – se o goleiro ao receber a
bola dentro de sua área de meta, do atleta de sua equipe ou do
adversário, retém a mesma com as mãos ou a espalma, ou ainda
amortece com qualquer parte do corpo, ao repô-la em jogo,
arremessando-a com as mãos ou movimentando-a com os pés, não
poderá ultrapassar a linha divisória do meio da quadra sem antes tocar o
solo (excetuando-se sua área de meta) ou em qualquer atleta colocado na
sua própria meia quadra, salvo se, ao ultrapassar a linha divisória do
meio da quadra, ficar de posse do atleta da equipe adversária. Se a bola
for arremessada com as mãos ou movimentada com os pés de forma
irregular, a equipe será punida com a cobrança de um tiro livre indireto, a
favor da equipe adversária, com a bola sendo colocada na divisória do
meio da quadra onde a mesma ultrapassou;
(22e) Na categoria sub-10 – quando da execução de um arremesso de
meta os jogadores da equipe adversária deverão obrigatoriamente estar
colocados atrás da marca do tiro dos 10 metros podendo adentrar este
espaço somente após o goleiro executar o arremesso de meta e a bola ter
entrado em jogo. Caso os jogadores da equipe adversária invadirem o
espaço antes do arremesso, o mesmo deverá ser repetido;
(22f) Na categoria sub-10 – após o goleiro executar o arremesso de meta e
a bola ter entrado em jogo, o jogador obrigatoriamente não poderá
transferir a bola para quadra de ataque em apenas um toque ou chute,
podendo somente o fazer a partir do segundo toque deste ou de qualquer
outro atleta. Caso ocorra a infração, o árbitro deverá marcar tiro livre
indireto, na linha central da quadra no local mais próximo de onde a bola
ultrapassou a mesma;
(22g) Na categoria sub-10 – se um jogador executar o tiro lateral contra a
meta adversária, o tento só será válido após ter havido obrigatoriamente
três toques na bola executados por jogadores da mesma equipe. Se
penetrar no gol diretamente ou ter ocorrido apenas o segundo ou ainda o
terceiro toque ao atingir ou ser dado pelo jogador adversário, o gol não
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será válido, sendo reiniciado o jogo com arremesso de meta em favor da
equipe adversária;
(23) A contagem de pontos dessa competição segue a Regra Nacional de
Futsal, conforme abaixo:
Vitória
Empate
Derrota

03 pontos
01 ponto
00 ponto

(24) O controle de cartões amarelos e vermelhos é de responsabilidade de
cada equipe. A contagem de cartões é a seguinte:
a)

Uma série de 03 (três) cartões amarelos suspende
automaticamente 01 partida, que deve ser cumprida no jogo
seguinte da equipe;

b)

Ao final da fase classificatória os cartões amarelos serão zerados,
porém os atletas que receberem o terceiro cartão amarelo ou o
cartão vermelho no último jogo da fase acima citada deverão
cumprir suspensão automática no primeiro jogo da fase seguinte;

c)

Cabe multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em caso do
acúmulo de 06 (seis) cartões amarelos ao mesmo atleta;

d)

Um cartão vermelho suspende automaticamente 01 (uma) partida,
que deve ser cumprida no jogo seguinte da equipe;

e)

Se o atleta tomar o 03º (terceiro) amarelo e um vermelho na
mesma partida, o mesmo deverá cumprir dois jogos de
suspensão;

f)

No caso de cartão vermelho por agressão ou tentativa, a agressão
será analisada pelos organizadores e a arbitragem da partida
podendo eliminar o atleta da competição e não caberá recurso. A
punição será definida de acordo com o Código Disciplinar (Anexo
I);

Obs.: O cartão vermelho não anula o cartão amarelo;
(25) A ocorrência de agressão física ou moral a qualquer integrante da
equipe de arbitragem, dirigentes da Liga Copa Paulista Futsal, dirigentes
e atletas de equipes adversárias poderá eliminar ou suspender o agressor
e/ou agressores da competição. Se comprovada à incitação de dirigentes
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e torcedores, a equipe também será eliminada, sendo os pontos da
partida revertidos para a equipe oponente. A punição será definida de
acordo com o Código Disciplinar (Anexo I);
(26) Os distúrbios provocados por torcedores de equipes que possam
ocasionar danos ao patrimônio dos Ginásios onde serão realizadas as
partidas, após averiguação do organizador da competição podem
ocasionar perda de mando de jogos, multa ou até eliminar a equipe, que
ainda deverá arcar com todos os prejuízos causados em 24 horas da
ocorrência sendo realizado um B.O. (Boletim de Ocorrência);
(27) Durante o andamento dos jogos fica proibida a utilização de
instrumentos musicais, apitos e outras manifestações que prejudiquem o
andamento dos jogos;
(28) Cada equipe deve ter ao menos uma “bola” da categoria que irá
participar, não cabendo à organização a responsabilidade da mesma. Na
partida será utilizada a bola das duas equipes, uma em cada tempo, se o
árbitro considerar que as mesmas estão em condições de jogo.
(28a) Nas Semifinais e Finais poderão ser utilizadas as bolas oficiais da
Liga CPF;
(28b) Das bolas:
Categorias
Sub-10
Sub-12
Sub-14

Diâmetro
50 a 55 cm
55 a 59 cm
55 a 59 cm

Peso
300 a 350 g
350 a 380 g
350 a 380 g

Marca Penalty
Max 100
Max 200
Max 200

(29) Os atletas titulares e reservas deverão estar equipados com
“caneleiras”, a falta deste equipamento impedirá a participação do atleta
na partida, cabendo à punição com cartão amarelo;
(30) Fica claro aos responsáveis que quando utilizar o goleiro linha este
deverá estar com uma camisa de cor diferente, porém com a mesma
numeração fornecida na súmula do jogo, sem o qual não poderá utilizar o
mesmo como goleiro linha;
(31) No caso de desistência, a equipe deverá pagar uma multa de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) por categoria retirada da competição;
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(32) No caso de desistência, os jogos realizados terão seus resultados
mantidos e todas as partidas restantes serão consideradas como W.O.,
sendo aplicada a taxa de R$ 150,00 por partida conforme o Artigo 11;
(33) A taxa de inscrição deve ser paga no dia do conselho arbitral ou na
primeira partida da equipe;
(34) A equipe deverá entregar à Liga no conselho arbitral ou na primeira
partida um cheque calção no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). O
cheque somente será compensado em caso de débitos em aberto com a
Liga bem como em caso de desistência do campeonato, se não houver
débitos o cheque será devolvido ao término do campeonato à equipe;
(35) As equipes participantes da Taça Paulista de Futsal – 2º Semestre
deverão estar rigorosamente em dia com o setor financeiro da Liga CPF.
As equipes classificadas para as fases seguintes da competição, somente
serão confirmadas se estiverem quites com todas as suas obrigações
financeiras. A equipe que estiver inadimplente será eliminada;
(36) A vaga aberta será ocupada na seguinte ordem:
(36a) Da primeira para a segunda fase da competição: pela equipe
classificada na colocação imediatamente abaixo da equipe eliminada;
(36b) Nas fases seguintes: pela equipe derrotada pela equipe eliminada;
(36c) Caso a equipe derrotada também esteja inadimplente, será
reconduzida para a competição a equipe derrotada na fase anterior e
assim sucessivamente;
(37) Qualquer solicitação deverá ser feita à organização através de ofício
e ser encaminhado pelo responsável da equipe por e-mail. A mesma será
analisada e julgada pela comissão acompanhada de um representante
das equipes participantes, e terá sua decisão final apresentada as partes;
(38) Os casos omissos e as lacunas deixadas por este regulamento serão
solucionados através de julgamento, cabendo à organização a decisão
final;

1ª E 2ª FASE DE CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA:
SUB-10; SUB-12 E SUB-14
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(39) As equipes em todas as categorias serão alocadas em chave única e
jogarão entre si em turno único;
(40) Classificam-se para a Semifinais os 04 (quatro) primeiro colocados da
chave;
(40a) Categoria com três equipes – se a última equipe colocada não
somar nenhum ponto na fase de classificação, a mesma estará
automaticamente eliminada e as outras duas equipes classificadas à final.
Caso todas as equipes pontuem, a primeira colocada estará
automaticamente classificada à final e a segunda e terceira disputarão a
semifinal;
(40b) Categoria com quatro equipes – se a última equipe colocada não
somar nenhum ponto na fase de classificação, a mesma estará
automaticamente eliminada, a primeira colocada estará automaticamente
classificada à final e a segunda e terceira disputarão a semifinal. Caso
todas as equipes pontuem, todas estarão classificadas à semifinal;
(41) Em caso de dois ou mais times com a mesma pontuação serão
considerados como forma de desempate:

IMaior saldo de gols;
IIMaior número de vitórias;
IIIMaior Nº de gols marcados;
IVGols sofridos;
VConfronto direto (somente em caso de empate entre
02 equipes);
SEMIFINAIS
CATEGORIA:
SUB-10; SUB-12 E SUB-14
(42) Apuradas as equipes classificadas as Semifinais, haverá um jogo
onde a ordem das colocações será a seguinte:
Jogo 1 – 1º Colocado X 4º Colocado
Jogo 2 – 2º Colocado X 3º Colocado
(42a) Em caso de empate no tempo regulamentar a equipe que tiver a
melhor campanha na fase classificatória fica com a vaga na final;
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FINAIS
CATEGORIA:
SUB-10; SUB-12 E SUB-14
(43) Apuradas as equipes classificadas as Finais, haverá dois jogos em
sistema play-off, sendo a partida decisiva tendo a equipe com melhor
campanha na fase de classificação como mandante:
Jogo 1 – Classificado X Time Melhor Campanha
Jogo 2 – Time Melhor Campanha X Classificado
(43a) Em caso de 1 (uma) vitória de cada equipe ou de 2 (dois) empates
nos jogos dessa fase haverá uma continuidade do 2º (segundo) jogo
dividido em 2 tempos. A prorrogação será realizada imediatamente e sem
intervalo, as equipes devem permanecer dentro da quadra de jogo. As
faltas cometidas durante o período regulamentar seguem acumuladas
para a prorrogação;
(43b) Os pedidos de tempo não poderão ser levados para a prorrogação;
(43c) Os tempos na prorrogação serão de:
Categoria SUB-10
Categoria SUB-12
Categoria SUB-14

2:30 min. corridos x 2:30 min. cronometrado
3 min. corridos x 3 min. cronometrado
3 min. corridos x 3 min. cronometrado

(43d) Em caso de necessidade de prorrogação para decidir a equipe
vencedora, após o término do tempo regulamentar da partida, será
permitido um intervalo de 03 (três) minutos, para reinício da partida e as
equipes deverão permanecer dentro da quadra;
(43e) Se ao final da continuidade dessa partida persistir o empate será
considerada vencedora a equipe que tiver a melhor campanha na fase
classificatória.
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site: www.ligacpfutsal.com.br
Cel: (11) 98876-7725 (Claro) / (11) 98782-9627 (Tim)
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e para um só efeito, perante as testemunhas
abaixo assinadas. Sendo que uma via fica com a equipe e a outra deve ser
entregue ao representante da Liga na primeira partida da equipe.

Eu, ___________________________________________________________,
Portador da cédula de identidade – RG – nº ______________ e inscrito no
CPF sob o nº __________________ sou o representante legal da equipe
___________________________________________.
Declaro que li e aceito as condições expostas acima, comprometendo-me
a respeitar as regras e cumprir com as normas estabelecidas.

São Paulo, __ de _______ de 2017.

_________________________________________________
Assinatura do representante da equipe

__________________________________________________
Assinatura do representante da Liga Copa Paulista Futsal

