
 
CAMPEONATO FUTSAL - ANO 2022 

 
O Diretor de Esportes e Lazer, no uso das suas atribuições e em conformidade com o Estatuto 
da APCEF/MG, artigo 51º, parágrafo I, resolve publicar o Regulamento do campeonato de 
Futsal da APCEF/MG.  
 
O Campeonato têm por finalidade, através de uma disputa saudável, fomentar a integração dos 
associados, o fortalecimento dos laços de amizade e fraternidade. 
 
CATEGORIA ADULTO – MASCULINO 
 
Art. 1º  
 
A competição obedecerá às Regras Oficiais da FIFA para a modalidade, adotadas pela 
Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), observando-se as adaptações deste 
Regulamento. 
O campeonato será disputado de forma alternada, nas noite de quarta e quintas-feiras a partir 
das 20:00hs ou outro horário em caso de necessidade de Gestão. Caso seja necessário por 
motivo de força maior jogos poderão ser remarcados para outras datas. 
 
Art. 2º  
 
Cada equipe poderá inscrever e utilizar até dez (10) atletas em cada partida, sendo os 
cinco (05) que iniciam a partida e cinco (05) no banco de reservas mais somente um 
treinador que deverá ser associado ou contratado da APCEF/MG. 
 
Somente poderão participar da competição os associados que atenderem aos seguintes 
requisitos: 
 
Sócios efetivos em qualquer etapa do campeonato e entrar na equipe que não estiver completa; 
Sócios contribuintes cuja data limite de filiação seja a da primeira rodada do campeonato; 
Ter idade mínima de 15 (quinze) anos completos; 
Apresentarem a carteirinha da APCEF/MG ou qualquer outro documento de identificação oficial, 
com foto, ou uma autorização emitida pela APCEF/MG atestando a sua condição de associado; 
O sócio tem que estar filiado como sócio ativo (ou dependência confirmada e ativa) até o 
momento do início do campeonato não podendo ser inscritos atletas com o status de suspensão 
de associado temporário. 
Um atleta inscrito em uma equipe não poderá jogar em outra equipe. 
A inscrição do atleta somente será efetivada a partir do momento em que o nome dele constar 
na ficha de inscrição quando a inscrição da equipe. 
 
As equipes não poderam inscrever atletas no dia do jogo, todos atletas tem que ser inscritos no 
dia da inscrição da equipe que será realizada no site da APCEF/MG dentro da area do usuário, 
a APCEF/MG poderá realizar a qualquer momento a conferência da condição de associado 
desses inscritos. A simples apresentação da carteira de associado no ato da inscrição não 
configura, de antemão, a condição de associado, que será apurada pela APCEF/MG.  
 
Caso seja verificado que o atleta não é associado em qualquer fase do campeonato, a equipe 
será punida (perda de pontos ou desclassificada) de acordo com base no disposto neste 
regulamento os pontos serão repassados para a outra equipe do placar final da partida. 
 
 
 
 
 



 
Art. 3º  
 
Forma de disputa: 
 
Turno Único 
As equipes serão divididas em dois grupos, dependendo no número de inscrições, por sorteio 
e jogando todas contra todas dentro do grupo e as duas primeiras colocadas de cada grupo na 
classificação geral estarão classificadas para a fase SEMI FINAIS. 
 
Semi finais  –  
 
1° Colocado (a) X 2° Colocado (b) – (Jogo 1) 
1° Colocado (b) X 2° Colocado (a) – (Jogo 2) 
 
As 2 (duas) melhores equipes classificadas na 1ª fase terá a vantagem de empate no tempo 
normal. 
 
Disputa terceiro lugar (Jogo Único)  
Perdedor do jogo 1 X Perdedor do jogo 2 
 
Final (Jogo Único) – Nenhuma equipe terá vantagem na final 
Vencedor do jogo 1 X Vencedor do jogo 2 
 
A premiação será composta por: 
Troféu e medalhas (máximo de 11 medalhas para cada equipe) para as equipes campeã, vice-
campeã e terceiro lugar; 
Troféu para o atleta artilheiro; 
Troféu para a defesa menos vazada. 
 
Art. 4º  
 
Arbitragem: 
 
O árbitro é a autoridade competente para adiar ou suspender um jogo, se houver motivo de 
relevância; 
 
O árbitro escalado pela coordenação de arbitragem não poderá ser impugnado pelas equipes; 
Na hipótese do não comparecimento do árbitro para dirigir a partida, a escolha poderá recair 
em outra pessoa, escolhida em comum acordo pelos capitães das equipes; 
 
Não havendo acordo, a partida poderá ser adiada devendo ser remarcada à critério da 
organização do campeonato; 
 
O adiamento deverá ser registrado no verso da súmula do jogo, devendo ser assinada pelos 
representantes das equipes; 
 
A organização se reserva no direito, com anuência ou não das equipes, em adiar ou antecipar 
uma partida desde que sejam satisfeitas as seguintes condições: 
 
Por interesse da APCEF/MG; 
 
Por motivo de trabalho, devidamente formalizado pelo gerente da unidade (desde que a 
quantidade de ausências seja superior a 3 (três) jogadores de uma mesma equipe; 
Por participar de atividades que representem a APCEF/MG; 
Por motivo de acidente, doença ou falecimento que afetem 3 (três) ou mais atletas de uma 



 
mesma equipe; 
Catástrofes da natureza (chuva torrencial, granizo, raios); 
Motivo de força maior, exemplo, greve dos caminhoneiros que aconteceu em 2018. 
 
§ Único – O árbitro poderá, a seu critério, adiar, suspender ou encerrar uma partida em casos 
de: 
 
Falta de garantia ou segurança para a partida motivados por conflito grave; 
Falta de energia elétrica; 
Motivo extraordinário, não provocado pelas equipes e que represente uma situação de comoção 
incompatível com a realização ou continuidade da partida. 
A coordenação técnica e a arbitragem decidirão sobre a suspensão, interrupção ou adiamento 
de uma partida por motivos de força maior. 
 
 
Art. 5º  
 
Disposições Gerais 
 
A comissão organizadora não se responsabilizará por qualquer contusão ou acidente que 
possam sofrer os participantes durante o campeonato, subentendendo-se também que os 
atletas inscritos pelas equipes foram julgados aptos em inspeção médica. 
 
Independentemente deste regulamento, todos os atletas, treinadores e também torcedores 
estarão sujeitos às normas do Estatuto da APCEF/MG, ao regimento interno da Sede Social 
Belo Horizonte e a o REDEL. 
 
Os casos omissos ao regulamento ou que venham gerar dúvidas, serão resolvidos pela 
Diretoria da associação. 
 
 
 
 

Claudio Rabelo 
Diretor de Esportes e Lazer 


