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REGULAMENTO ESPORTIVO MASCULINO 

 
I - DA FINALIDADE 
 
Art. 1º - O CAMPEONATO INTERNO DE FUTSAL 2013 – SHOPPING PÁTIO 
HIGIENÓPOLIS é uma competição interna entre as equipes formadas pelos colaboradores do 
Shopping e tem como objetivo a participação e integração dos mesmos através do esporte, 
cultura e lazer. 
 
II - DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 2º - Só poderão participar equipes formadas por colaboradores dos setores: 
Administração, auditoria, brigada de incêndio, manutenção e as seguranças (manhã, tarde, 
noite e mista). 
 
Art. 3º - Cada equipe poderá inscrever no máximo 15 (quinze) atletas, técnico e auxiliar 
técnico na ficha coletiva, que deverá ser entregue antes do inicio dos jogos, sendo que só 
poderão participar colaboradores como segue abaixo: 
 
a) Poderão participar somente funcionários dos setores citados acima; 

b) Os atletas deverão estar conscientes de suas condições físicas e de que não exista 
qualquer impedimento para a prática esportiva, incluindo afastamento do trabalho por 
motivo de saúde/restrição médica; 

c) O atleta deverá apresentar atestado médico específico para a prática esportiva, no 
momento da inscrição, ou os mesmos deverão preencher individualmente uma declaração 
específica, confirmando que estão aptos física e clinicamente a participarem dos jogos, 
isentando o Shopping e o organizador de quaisquer responsabilidades decorrentes de sua 
incapacidade física e/ou médica; 

d) As equipes deverão ser formadas por atletas pertencentes ao mesmo setor. Caso o setor 
não comporte uma equipe, o responsável deverá consultar o R.H. para se informar em que 
equipe pode atuar. 

Parágrafo único: Todas as equipes deverão comparecer para os jogos com a presença do 
treinador, que poderá ser substituído por um representante desde que este esteja inscrito pela 
equipe. Caso a equipe não compareça com o treinador a mesma sofrerá punição. 
 
Art. 4º - Os jogadores deverão ser de seu setor, conforme alínea (d) do Art. 3º, sendo 
eliminado o atleta que infringir este item do regulamento. 
 
Parágrafo único: O Campeonato será composto por oito equipes, a saber:  
 
ADMINISTRAÇÃO 
AUDITORIA 
BRIGADA DE INCÊNDIO 
MANUTENÇÃO 
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SEGURANÇA MANHÃ 
SEGURANÇA TARDE 
SEGURANÇA MISTA 
SEGURANÇA NOITE 
 
Art. 5º - Não poderão participar da competição, atletas que estiverem cumprindo pena 
disciplinares emanada da direção do Shopping e de Tribunais de Justiça Desportiva. 
 
III – FORMA DE DISPUTA 
 
Art. 6º - 1ª. FASE: As equipes serão dispostas em 02 (duas) chaves com 04 (quatro) equipes 
cada, que jogarão entre si, dentro da chave, classificando para a semifinal as duas equipes 
que somarem o maior número de pontos ganhos em cada chave. Tempo de jogo, 20 x 20 
minutos corridos. Cada equipe disputará 09 (nove) pontos 
 
VITÓRIA:  03 pontos 
EMPATE:  01 ponto 
DERROTA: 00 ponto 
 
Parágrafo único: Em caso de empate entre duas ou mais equipes numa mesma colocação 
na 1ª fase, serão observados os seguintes critérios para desempate: 
 
a) Saldo de gols na fase; 
c) Melhor ataque na fase; 
d) Melhor defesa na fase; 
e) sorteio. 
 
Art. 7º - SEMIFINAL: As quatro equipes classificadas jogarão de forma Eliminatória Simples, 
classificando-se para a FINAL, os vencedores das partidas obedecendo à seguinte 
programação: SF 01 - 1º A x 2º B e SF 02 - 2º A x 1º B. 
 
Parágrafo único: As equipes que terminarem a fase anterior nas 1ª  colocações jogarão pelo 
empate no tempo normal de jogo (1º chave A e B). 
 
Art. 8º - FINAL: As equipes vencedoras das partidas anteriores disputarão o título, enquanto 
os perdedores disputarão o terceiro lugar. 
 
Parágrafo primeiro: Em caso de empate nesta partida serão observados os seguintes 
critérios de desempate: 
 
a) Em caso de empate na disputa da 3ª colocação, a partida será decidida através de 
cobranças de penalidades máximas, conforme normas da F.P.F.S, até que se conheça o 
vencedor. 
b) Na disputa da 1º colocação haverá uma prorrogação de 5 X 5 minutos sem intervalo. No 
sistema GOL DE OURO. Persistindo o empate na prorrogação, a partida será decidida 
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através de cobranças de penalidades máximas, conforme normas da F.P.F.S, até que se 
conheça o vencedor. 
 
Parágrafo segundo: As partidas da semifinal e a final, terão tempo de 20x20m corridos. 
 
IV - DOS JOGOS 
 
Art. 9º - A arbitragem da competição ficará a cargo de árbitros formados pela FPFS, 
escalados pela coordenação “BOLA CINCO ESPORTES”. 
 
Art. 10º - As equipes precisarão levar bolas, que serão fornecidas pela coordenação “BOLA 
CINCO ESPORTES”. 
 
Art. 11º - No banco de reservas somente poderão permanecer o técnico, auxiliar técnico, 
médico (com CRM), Preparador físico (CREF) e os atletas quando devidamente 
uniformizados. 
 
Art. 12º - Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos, apenas para o 1º jogo da rodada, 
sendo considerada perdedora a equipe que chegar após este prazo. 
 
Art. 13º - A equipe que não comparecer no horário determinado pela coordenação (causando 
W.O.) será considerada perdedora pelo placar de 2x0, tendo os atletas ausentes serão 
julgados podendo ser excluídos do próximo campeonato. 
 
Art. 14º - Havendo igualdade na cor das camisas entre as equipes aquela que estiver do lado 
esquerdo da tabela terá um prazo de 10 minutos para providenciar a troca, ou utilizar coletes, 
fornecidos pela coordenação. 
 
Art. 15º - Será considerada como documento hábil para a identificação do atleta, antes de 
cada partida, A CÉDULA DE IDENTIDADE, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 
(CNH) COM FOTO ou CARTEIRA FUNCIONAL.  
 
V - DOS RECURSOS E PENALIDADES 
 
Art. 16º – Será julgado pela Coordenação da competição o atleta que for expulso por 
agressão física ou moral a qualquer atleta, arbitro ou a seus auxiliares, aos representantes e 
os organizadores. 
 
Parágrafo único: Será julgado pela Coordenação da competição o atleta que for expulso pela 
2ª vez, o atleta punido com 03 amarelos, ou um vermelho ficará suspenso um jogo. 
 
Art. 17º - Caberá direito de recursos contra irregularidades observadas durante a realização 
do campeonato, sempre que uma equipe puder comprovar que alguma outra deixou de 
cumprir qualquer exigência deste regulamento. 
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Art. 18º - Todos os recursos deverão ser apresentados por escrito ao R.H., até as 18h00 do 
primeiro dia útil após a partida. No qual, o mesmo encaminhará o recurso à COORDENAÇÃO 
GERAL. 
 
Art. 19º - Todo recurso será valido somente para o jogo nele especificado e a decisão nunca 
terá efeito retroativo para partidas anteriores, não sendo aceito recursos que contrariem o 
presente regulamento. 
 
VI - DOS PRÊMIOS 
 
Art. 20º - Serão conferidos troféus de posse definitiva ao Campeão, Vice-Campeão, Terceiro 
e Quarto Colocados. Medalhas aos atletas das equipes,  campeã, vice e 3ª colocada. 
Também serão conferidos troféus ao artilheiro e defesa menos vazada. 
 
Art. 21º - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação, que não se responsabiliza 
por acidentes a que venham acontecer antes, durante ou depois dos jogos com atletas, 
dirigentes ou torcedores. 
 
BOA SORTE!!! 


