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INFORMATIVO Nº 6 
 
 

Regulamento específico – modalidade futsal 
 

 
Art. 1º - A modalidade de futsal dos Jogos da UFPel será desenvolvida de acordo com as regras 
em vigor na Confederação Brasileira de Futsal e pelo que dispuser este regulamento.  
  
COORDENAÇÃO E COMISSÕES 
 

  Art. 2º - Integrantes da comissão organizadora terão como competência: 
 

a) Ordenar a execução do evento;  
b) Nomear auxiliares profissionais e assessores; 
c) Nomear tantas comissões e subcomissões quantas forem necessárias para 

a realização dos jogos; 
d) Superintender as providências deste Regulamento; 
e) Resolver casos omissos. 

  
Art. 3º - No Congresso Técnico, pelo menos um representante de cada equipe deverá estar 
presente, para que a inscrição de fato seja efetuada. O Congresso Técnico está marcado para 
o dia 25 de setembro, às 18h30min, no auditório térreo do Campus 2, na Rua Almirante 
Barroso, 1202 - Centro, Pelotas - RS, 96010-280. 
. 
 
Art. 4º - Não compete à comissão organizadora, sindicar sobre as condições físicas e mentais 
dos participantes, considerando os atletas inscritos e comissão técnica, como aptos na saúde 
pessoal, cientes e coesos com todas as condições emanadas neste regulamento.  
 
INSCRIÇÕES  
 
Art. 5º - Todos os detalhes sobre as inscrições estão presentes no regulamento geral dos 7º 
Jogos da UFPel.  

 
 

 



 
Art. 6º - As inscrições terão um custo referente a cada fase.  

 
• Fase de grupos: R$ 90,00 por equipe; 
• Quartas de final: R$ 50,00 por equipe; 
• Semi-final e final: R$ 50,00 por equipe. 

 
 
As inscrições deverão ser realizadas seguindo o seguinte procedimento: 
 
a) As fichas de inscrições devem ser preenchidas e enviadas para o endereço de e-mail, 
esportes@ufpel.edu.br, até o término do Congresso Técnico.  A ficha de inscrição encontra-se 
disponível por meio do link: 
- https://drive.google.com/file/d/1UznuMHrG9gJatkEJh8k_yFIzIWGFKwLJ/view?usp=sharing.  
 
b) Os atestados de matrícula devem ser enviados (de preferência um atestado único para 
todos da equipe) para o e-mail, esportes@ufpel.edu.br, juntamente com as fichas de 
inscrições.  
 
c) Além do envio prévio de fichas de inscrições e atestados por e-mail, as equipes devem 
entregar estes documentos impressos à Comissão Organizadora no Congresso Técnico. 
 
d) Solicitamos o pagamento da taxa de inscrição até o término do Congresso Técnico. 
 
Pontos ainda a serem esclarecidos: 

 
• A confirmação da equipe na competição acontecerá diretamente no Congresso 

Técnico a partir da entrega da ficha de inscrição, do pagamento da taxa de inscrição 
e da entrega do atestado de matricula de cada participante. 

• Cada equipe poderá inscrever quantos atletas quiserem, no entanto poderão 
permanecer dentro de quadra apenas o número de atletas permitido pela regra 
oficial da modalidade;  

• Serão permitidas alterações na lista de atletas a qualquer momento da competição.  

 
PERÍODO E LOCAIS DE JOGOS 
 
  A primeira fase dos jogos será disputada nos dias 28 e 29  de setembro, as quartas e 
semifinais serão disputadas nos dias 23 e 25 de outubro e as finais no dia 26 de outubro. Os 
jogos aconteceram na quadra da Escola Superior de Educação Física (ESEF-UFPel) – Rua Luís 
de Camões, 625, Bairro Três Vendas, Pelotas – RS, CEP 96055-630). 
 
  



 
 
FORMA DE DISPUTA 
 
Art. 7º - Os jogos de futsal serão disputados da seguinte forma:  
 
a) Será disputado 2 períodos de 12 minutos corridos. Sendo que os 2 últimos minutos do 
segundo período serão cronometrados. 
b) Cada equipe terá direito a 1 tempo de 30 segundos por período. 
 
Art. 8º - Em caso de empate nos grupos, serão obedecidos os seguintes critérios de 
desempate:  
 

a) Saldo de gols; 
b) Gols marcados; 
c) Confronto direto;  
d) Maior número de vitórias;  
e) Saldo de pontos.  

  
PREMIAÇÃO  
  
Art. 9º - Serão premiados da seguinte forma:  
 

a) Medalhas para o 1°, 2° e 3° colocado, nos naipes feminino e masculino.  
 
SUBSTITUIÇÕES  
 
Art. 10º - Será conforme a regra em vigor.  
 
W.O.  
 
Art. 11º - Perderá por W.O. a equipe que, excedendo o prazo de tolerância, não apresentar 
em quadra o número de atletas mínimo exigido para o início da partida (três atletas). 
 

• Parágrafo 1º - O tempo de tolerância para que a equipe esteja em quadra para o início 
da partida, após o horário previsto na programação, será de no máximo 10 minutos 
para primeira partida e de 5 minutos para os demais jogos. Em caso de atraso, para 
além deste prazo, ou do não comparecimento, será atribuído W.O. e a equipe será 
declarada perdedora da partida. 

• Parágrafo 2º - Para efeito de classificação ou pontuação, o resultado do W. O. será de 
3 x 0. 

• Parágrafo 3º - Na fase classificatória, a equipe que tiver duas derrotas por W.O. estará́ 
eliminada automaticamente da competição, mesmo que todas as equipes passem de 
fase. 



 
• Parágrafo 4º - A equipe que perder por W.O. na fase de “mata-mata” fica penalizada 

a pagar o dobro do valor da fase e, por consequência da derrota, estará́ eliminada da 
competição. A unidade acadêmica, associação atlética acadêmica ou curso de 
graduação que for eliminado por W.O. nesta fase terá́ sua inscrição suspensa para as 
próximas modalidades até que seja paga a taxa devida. 
 

 Art. 12º - Todo atleta punido com cartão vermelho, por motivo de ofensa ou agressão, além 
da suspensão automática de uma partida, poderá sofrer penalidade adicional conforme 
avaliação da comissão organizadora.  
   
SISTEMA DE PONTUAÇÃO 
 
Art. 13º - Pontuação: 

a) Vitória: 3 pontos; 
b) Empate: 1 ponto; 
c) Derrota:0 ponto. 

 
   

Art. 14º - Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos por decisão da comissão 
organizadora. 
 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Pelotas, 20 de setembro de 2019.  


