
SISTEMA DE DISPUTA DE FUTSAL FEMININO 

O I Campeonato de Futsal das Amigas da APCEF/MA será realizado no 

período de 09/10 a 04/12/2016, contará com a participação de 5 (cinco) 

equipes que se enfrentarão em única chave nos termos do regulamento abaixo: 

A) 5 (cinco) equipes disputantes, divididas em uma chave, na qual todas as 

equipes se enfrentam na disputa em pontos corridos. 

B) As 4(quatro) melhores equipes disputarão a semifinal e final/terceiro 

lugar, onde na semifinal a primeira melhor equipe enfrenta a quarta 

melhor e a segunda melhor enfrenta a terceira melhor. 

C) Os jogos serão disputados em dois tempos de 15 minutos corridos na 

primeira fase e dois tempos de 15 minutos cronometrados na segunda 

fase. 

D) Na semifinal, os times classificados em primeiro e segundo lugar do 

grupo terão a vantagem do empate (jogam pelo empate). 

E)  Na final, em caso de empate, serão realizadas disputas de penalidades 

máximas sendo 3 cobranças para cada. persistindo o empate cobranças 

alternadas. 

F) Se durante uma partida o número de jogadores de uma equipe for 

inferior a 3, a partida será encerrada e a equipe faltosa perderá o jogo. 

G) A equipe vencedora receberá 3 pontos e a perdedora zero ponto. Em 

caso de empate, cada equipe receberá 1 ponto. 

H) Todo atleta expulso ou com dois cartões amarelos acumulados de uma 

partida cumprirá suspensão automática na próxima partida, 

independentemente da fase, zerando os amarelos na semifinal. 

I) Durante o transcurso de uma partida, não haverá limites de 

substituições, podendo o atleta substituído retornar ao jogo a qualquer 

tempo. 

J) Havendo empate em número de pontos ganhos entre os participantes na 

fase classificatória, será declarada vencedora a equipe que obtiver, 

nesta ordem: 

a) Maior número de vitórias 

b) Maior saldo de gols; 

c) Confronto direto; 

d) Gols pró; 

e) Menor número de cartões de cartões (vermelhos e amarelos); 1 

cartão amarelo equivale a 2  pontos e 1 cartão vermelho a 5 pontos; 

f) Sorteio 

K) Havendo empate entre mais de duas equipes, o item “c” não será 

considerado; 

 


