REGULAMENTO DO FUTSAL
Art. 1º – Haverá duas categorias: 1) Livre (qualquer idade) e; 2) Master: a partir de 45
anos, completados em 2020.
Art. 2º - A forma de disputa será definida pela Comissão Organizadora no Congresso
Técnico, de acordo com a quantidade de times inscritos, podendo ser mediante a
formação de grupos ou partidas eliminatórias, mediante sorteio.
Art. 3º Se for o caso, ocorrendo igualdade entre as equipes após a realização dos
confrontos, o vencedor será decidido em uma disputa de pênaltis, na qual cada time
terá direito a três cobranças. Persistindo o empate, serão cobrados lances alternados.
Art. 6º – A competição, se for o caso da formação de chaves, será regida pelo seguinte
sistema de pontos: a) vitória, 3 (três) pontos; b) empate, 1 (um) ponto; c) por não
comparecer a um jogo, constando o WxO, eliminação automática da competição;
Art. 7º – Todas as partidas terão a duração de dois tempos de 15 (quinze) minutos
cronometrados, com intervalo de 5 (cinco) minutos.
Art. 8º – O início das partidas terá tolerância de 10 minutos de atraso. Após este
período, a equipe que não comparecer à quadra será considerada perdedora e estará
eliminada da competição.
Art. 9º – O WxO resulta em exclusão automática do campeonato, inclusive se as duas
equipes não estiverem presentes, penalizando ambas.
Art. 10 – Somente poderão participar da disputa magistrados filiados à AMB, inscritos
pela associação ao qual pertencem.
Art. 11 – Os times deverão apresentar a relação nominal de todos os atletas até a data
do término das inscrições, previstas no Regulamento Geral, podendo haver a fusão
das equipes até a data do Congresso Técnico.
§ 1º – As equipes que jogarem com atletas que não estiverem regularmente inscritos
ou não pertencerem ao quadro associativo da AMB, estarão automaticamente
eliminadas da competição.
§ 2º – Atletas que atuarem em uma partida por qualquer time, não mais poderão jogar
por outro na sequência da competição. § 7º – As regras deste regulamento podem ser
alteradas a qualquer momento sem um aviso prévio aos participantes.
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Art. 12 – É proibido jogar descalço ou utilizar calçado inadequado para a prática do
futsal, sendo obrigatório o uso de caneleiras.
Art. 13 - O uso de uniforme padronizado é obrigatório (camisas, meias e shorts),
devendo as equipes ter disponível dois jogos em cores diferentes.
Art. 14 – O atleta advertido pelo árbitro por infração de natureza disciplinar (cartão
amarelo) perderá a condição de jogo a cada série de 2 (duas) advertências.
Art. 15 – O atleta que receber o cartão vermelho será afastado da partida e perderá a
condição de jogo para o próximo jogo de sua equipe automaticamente, seja o segundo
confronto de uma mesma fase ou a partida inicial da fase seguinte.
Art. 16 – Em caso de agressão física entre jogadores, ou juiz e jogador, ou jogador e
torcedor, ou juiz e torcedor, a pena a ser aplicada será decidida pela Comissão
Disciplinar dos Jogos, oportunizado aos envolvidos o direito à defesa, no prazo que
lhe for estipulado.
Art. 17 – As súmulas serão feitas em uma via, que será arquivada digitalmente pela
Secretaria da AMB no local do evento, para registro e controle estatístico da
competição, sendo facultada a sua consulta aos interessados.
Art. 18 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

A COMISSÃO ORGANIZADORA
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