
 
DA FINALIDADE: 
 
Art. 1º - Os JOGOS DE VERÃO ARCO SPM 2014 – MODALIDADE FUTEBOL AREIA, tem como 
finalidade principal, promover o congraçamento das equipes e o aumento da adesão à prática de 
exercícios físicos e do bem estar de todos envolvidos. 
 
JOGOS DE VERÃO ARCO SPM 2014 – FESTIVAL DE FUTEBOL DE AREIA 2014 
INSCRIÇÕES: 27/02/2014 ATÉ 12/03/2014 
LOCAL: PRAIA DO GONZAGA EM SANTOS – EM FRENTE À PRAÇA DAS BANDEIRAS 
DOMINGO DIA 16/03/2014 
ÔNIBUS: SAÍDA NO SÁBADO E DOMINGO – COLOCAR OPÇÃO NA FICHA INDIVIDUAL 
 

 
DAS INSCRIÇÕES: 
Art. 2º – As inscrições individuais (cada atleta) e coletivas(relação com nomes de todos os 
jogadores) deverão ser feitas através do site www.arcospm.org.br. Cada equipe poderá inscrever no 
mínimo 10 (dez) e no máximo 12(doze) atletas. 
Individuais: Cada atleta deverá preencher a ficha de inscrição individual (através do site), imprimir e 
entregar assinada no dia da partida. 
Coletivas: O responsável deverá preencher a ficha de inscrição coletiva e entregar junto com as 
fichas individuais de todos os atletas no dia da partida. 
 

Para Associados e/ou dependentes legais 
Equipes (01 goleiro + 07 atletas na linha + reservas) já formadas: Poderão ser montadas e inscritas 
com a relação nominal dos participantes.  
 

Equipes formadas no local: Serão montadas no momento que antecede  a partida, entre os inscritos 
presentes – A coordenação fornecerá coletes – Preferencia para jogos no sábado  
Equipes já formadas: Poderão ser montadas e inscritas com a relação nominal dos participantes – 
Preferência nos jogos do domingo.  
 
Os atletas inscritos para jogos do sábado poderão disputar jogos no domingo, desde que 
haja horário disponível e todos inscritos já tenham programado seus jogos. 
 
Os responsáveis das equipes já formadas deverão inscrever sua equipe, através do site da 
ARCO – SPM. 
 
Art. 3º - Cada jogador poderá disputar a competição  por uma equipe. Se o atleta infringir este item 
do regulamento, será eliminado do Torneio e as equipes não poderão trocar ou incluir atletas. Um 
atleta somente poderá atuar em outra se for com autorização da direção, com objetivo de evitar 
W.O. 
 
Parágrafo Único - O treinador poderá ser substituído e/ ou atuar em mais que uma equipe 
 

http://www.arcospm.org.br/


 
Art. 4º Forma de disputa: Eliminatória simples, sendo que todos os participantes receberão 
medalhas de participação. Os jogos serão individuais, não computando pontos ou benefícios de 
fases.  
 
Em caso de empate no tempo normal de jogo,a partida será decidida através de cobranças de 
penalidades máximas  
 
DOS JOGOS: 
Art. 5º - A arbitragem da competição ficará a cargo de árbitros formados pela Federação Paulista de 
Futebol, escalados pelo BOLA CINCO ESPORTES. 
 
Art. 6º – Os jogos serão disputados na quadra pontada nas areais do Gonzaga, em Santos, em 
frente a Praça das Bandeiras, no domingo dia 16/03/14 entre 08h00 e 14h00. As equipes não 
precisarão levar bolas, elas  serão fornecidas pela direção. 
 
Art. 7º - No banco de reservas somente poderão permanecer o técnico, massagista e os (as) atletas 
quando devidamente uniformizados (as).  
Parágrafo primeiro: As equipes deverão se apresentar para as partidas com calções ou bermudas no 
mesmo padrão de cores. A coordenação fornecerá coletes numerados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os atletas deverão atuar descalços. 
 
Art. 8º – O s jogos serão disputados em dois tempos de 20 minutos, com 05 minutos de descanso. 
Haverá uma tolerância de 15(quinze) minutos, apenas para 1º jogo, sendo considerada perdedora a 
equipe que chegar após este prazo.  
 
UNICO: Em caso de atraso por motivos excepcionais (que ultrapassem a tolerância ou horário 
estipulado) o W.O. será aplicado a critério da coordenação.  
 
Art. 9º - A equipe que não comparecer no horário determinado pela coordenação (causando W.O.) 
será considerada perdedora, considerando o placar de 2 X 0  para equipe presente. 
 
Art. 10º - Será necessária apresentação de documento de identidade. 
 
Art. 11º - Uma partida só será cancelada ou suspensa por motivo de caso fortuito. Ficará a critério 
da coordenação e da direção tal decisão, sendo que as equipes deverão cumprir os horários e estar 
no local. 
 
DAS PENALIDADES: 
Art. 12º - Estará eliminado da competição o atleta que for expulso por agressão física ou moral a 
qualquer atleta, arbitro ou seus auxiliares, e aos representantes dos organizadores.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 



 
Estará também eliminado da competição o atleta que for expulso pela 2a  vez. Qualquer caso omisso 
será resolvido pela Coordenação em conjunto com a Comissão de Esportes. 
 
DOS PRÊMIOS: 
Art. 13º - Serão conferidas medalhas aos atletas vencedores e perdedores das partidas. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 14º - Todas as equipes participantes serão consideradas conhecedoras das Regras do futebol 
de Areia e do regulamento que regem este festival, não sendo aceita nenhuma reclamação que 
contrarie o presente regulamento. Qualquer caso omisso será resolvido pela Coordenação. 
 
Art. 15º - A Coordenação e a direção não se responsabilizam por acidentes que por ventura venham 
ocorrer, antes, durante ou depois das partidas envolvendo atletas, dirigentes ou torcedores das 
equipes. 

 
RESUMO E ADEQUAÇÕES 

FESTIVAL DE FUTEBOL AREIA ARCO SPM 
 

1 – Cada partida será disputada em 02 tempos de 20 minutos com intervalo de 5 minutos do 
primeiro para o segundo período.  
 
2 – Cada equipe devera ter 08 atletas sendo 01 o goleiro e 07 atletas de linha, a partida poderá dar 
início mesmo que uma equipe possua no mínimo 06 atletas (nº mínimo para início de uma partida). 
Todos os atletas participantes deverão estar inscritos regularmente (conforme exigência da ARCO - 
SPM), sendo que só poderão participar associados e seus dependentes legais. Se uma equipe 
estiver presente e a adversária incompleta ou ausente, a coordenação poderá completar ou 
substituir a equipe ausente, para evitar W.O. 
 
3 – Se uma equipe ficar reduzida a menos de 05 atletas a partida será encerrada. 
 
4 – Os uniformes deverão ser idênticos para todos os atletas de linha, o goleiro terá que usar 
uniforme diferente aos demais de sua equipe, as equipes poderão utilizar coletes. Uniforme 
composto por: camisas ou coletes e calções, sendo que os atletas deverão atuar descalços. 
 
5 – O uso de tornozeleiras não é OBRIGATÓRIO. 
 
6 – Não é permitido o uso de: brincos, CORRENTES, RELÓGIOS, ANEIS, PIRCINGS, PULSEIRAS 
mesmo que estas sejam de tecidos ou borrachas. 
 
7 – O atleta que cometer 05 faltas (no período) deverá ser substituído. 
 
8 – Faltas, serão 07 com a formação de barreiras em cada período. 
 



 
9 – Após a 7ª falta (no período) serão cobradas tiros livres (pelo atleta que sofreu a falta) sem 
formação de barreiras. 
10 – Após o anotador assinalar o final do 1º ou 2º período e uma das equipes cometer uma falta que 
seja a 8ª ou demais inclusive um penalidade máxima a mesma deverá ser cobrada ficando dentro da 
quadra de jogo somente o goleiro da equipe infratora e o cobrador da equipe beneficiada. 
 
11 – Goleiro:- Deverá repor as bolas sempre com as mãos (mesmo no tiro de meta) e quando 
receber uma bola recuada de seus companheiros não poderá pegar a bola com as mãos (exceto de 
cabeça, peito ou involuntária). 
 
11.A - No tiro de meta a bola não poderá atravessar até a área adversária, caracterizará falta 
pessoal do goleiro. A área será uma linha imaginária, informada pela arbitragem (idem ao beach 
soccer)  
 
12 – Tiros de Lateral e escanteios: Deverão ser cobrados com as mãos 
 
13 – Lei da vantagem. Se um atleta sofrer algum tipo de falta de um atleta da equipe adversária o 
arbitro da Partida deverá ou poderá dar a lei da vantagem e após a conclusão do lance indicara ao 
anotador da partida que a falta contra a equipe infratora. 
 
14 – Substituições. Livre cada equipe poderá realizar quantas substituições achar necessária, e as 
mesmas deverão ser efetuadas da seguinte forma: o atleta que substituir deverá aguardar que o 
atleta substituído saia do campo de jogo pela zona de substituição (em frente a linha do meio do 
campo, no lado dos bancos reservas) e o substituto deverá entra na quadra de jogo pelo mesmo 
local que seu companheiro saiu. 
 
15 – Cartões: Amarelo: Advertência – o jogador pode permanecer no jogo. 02 amarelos na mesma 
partida = vermelho = expulsão do atleta. Vermelho: Expulsão. O atleta em questão fica excluído da 
partida. 
 
16 – Haverá prêmios para os participantes, sendo que todos os atletas receberão medalhas. 
 

 
COORDENAÇÃO. 
 


