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APÊNDICE A: Regras Gerais do Torneio 
 
DO JOGO 

• Conforme livro de Regra da Confederação Brasileira de Futsal 2011. 
• Obs: O tempo de jogo será 12 mim corridos. (1 Tempo) 

 
DO TORNEIO 

• O período de inscrição será o mês de setembro, no setor de Extensão Universitária. 
• Para cada dia de torneio será feito um sorteio dos jogadores que irão compor as 

equipes (times), no momento que anteceda a disputa. 
• Também será feito um sorteio entre as equipes para organização das chaves. 
• O goleiro poderá ser uma posição rotativa entre os componentes de uma dada equipe. 
• Caso uma equipe cometa uma penalidade máxima, não se poderá alterar o goleiro até 

que a mesma seja efetuada. 
• Será premiado como Rei da Quadra o jogador que durante o Torneio obtiver mais 

pontos. 
• O Rei da Quadra será premiado com um troféu simbólico e o setor do ganhador 

permanecerá com o troféu do jogo, em sua custódia, até a realização do próximo 
torneio, quando irá defender seu titulo ou repassar para o setor do próximo Rei da 
Quadra. 

 
DA PONTUAÇÃO 

1. Pontos por vitória (2 pontos) 
2. Pontos por gol-pró (1 ponto) 
3. Pontos por assistência para gol-pró (0,5 ponto) 
4. Defesa de penalidade máxima (1 ponto) 

 
DO EMPATE 

• Disputa de pênalti (decisivo) jogador contra jogador. Cobrança de cinco chutes 
alternados por jogador (o jogador estará atuando no gol e na cobrança dos pênaltis), o 
pênalti iniciará do meio da quadra, onde o jogador terá que conduzir a bola até a linha 
de 7 metros, demarcada na quadra, executando o chute antes da linha (o chute deverá 
ser realizado atrás da linha); o goleiro poderá deslocar-se dentro da sua área durante a 
cobrança. 
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• Em caso de empate nos pênaltis (bola parada), a execução das penalidades 
deverá continuar até o momento que um jogador, executando o mesmo número de 
cobrança, obtenha vantagem de um tento a mais que o outro. 

• Em caso de empate de mais que dois jogadores, será realizado um sorteio para 
definição dos oponentes para as disputas supracitadas. 

 

HORÁRIO DOS JOGOS: 16h30min às 18h30min. 
DIAS: 01, 08, 15, 22 e 29/ 10/ 2011. 


