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REGULAMENTO 

TAÇA CIDADE DE ARACAJU DE FUTSAL MASCULINO 

SUB 10 (2008), SUB 12 (2006) SUB 14 (2004) 

 2018 

 

CAPITULO I – Da organização 

Art. 1º - A Taça Cidade de Aracaju de Futsal Masculino será realizada pela Prefeitura 

Municipal De Aracaju, através da Secretaria Municipal De Juventude e do Esporte 

(SEJESP). 

 

CAPITULO II - Da Comissão 

Art 2º - Ficam instituídas a Comissão Organizadora (CO) e a Comissão Disciplinar 

(CD). 

 

Art. 3º - A Comissão Organizadora terá como função principal garantir a realização da 

competição através de ações de controle e acompanhamento, entre os quais: elaboração 

e divulgação de tabelas, arbitragem, acompanhamento dos jogos, tabulação de 

resultados e classificação, entre outras. 

 

Art. 4° - A Comissão Organizadora será formada pelos seguintes membros, indicados 

pela SEJESP: 

 

         Presidente: JERSONILTON RODRIGUES JUNIOR 

 

         Membros: JORGE MENEZES DOS SANTOS 

                          MARIO AUGUSTO SANTOS 

                          SILVIO DO NASCIMENTO SOARES 

                          JULIA FABIANA OLIVEIRA ROCHA 

 

                       

Art. 5° - A Comissão Disciplinar terá como função principal julgar todos os recursos 

impetrados pelos representantes das equipes em tempo hábil, bem como analisar e 

decidir sobre relatórios encaminhados pela Comissão Organizadora. 
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Art. 6° - A Comissão Disciplinar será composta pelos 05 (cinco) membros indicados 

pela SEJESP, conforme formação acima citada na Comissão Organizadora. 

 

Art. 7º - As equipes participantes da Taça Cidade de Aracaju de Futsal Masculino, 

categoria sub 10(2008) sub 12(2006) e sub 14 (2004), reconhecem a CD como a única 

e definitiva instância judicante para resolver quaisquer questões que venham a surgir, 

sendo que das suas decisões não caberão recursos.  

 

Parágrafo Único – Toda atleta deverá apresentar o documento de identidade com foto 

(RG ou outros reconhecidos nacionalmente), momentos antes da partida comprovando a 

autenticidade da atleta. 

 

 

 

CAPITULO III – Da Contagem Dos Pontos 

 

Art. 8º - A Taça Cidade de Aracaju de Futsal Masculino 2018, será regido pelo sistema 

de pontos ganhos, observando-se o seguinte: 

 

I - Por vitória..............................03 (três) Pontos 

II - Por empate............................01 (um) Ponto 

III - Por derrota..........................00 (zero) Pontos 

 

 

 

CAPITULO IV – Da Forma de Disputa 

 

Art. 9º - A competição é aberta a participação de clubes, escolas e outras entidades 

esportivas, sem limitação de equipes inscritas. 

  

Art. 10º – A competição será disputada em duas FASES, sendo a 1ª FASE 

CLASSIFICATÓRIA, onde as equipes inscritas serão distribuídas através de sorteio em 

grupos de 02, 03, 04 ou 05 equipes, e a 2ª FASE ELIMINATÓRIA, através de Jogos 

únicos de cruzamento entre as equipes classificadas na 1ª FASE, até a realização do 

JOGO FINAL. 
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Art. 11º – O Número de equipes classificadas em cada grupo na 1ª FASE, assim como o 

formato dos cruzamentos na 2ª FASE,  será determinada pela Comissão Organizadora e 

divulgada no Congresso Técnico e dependerá do número de equipes inscritas. 

 

 Art. 12º - As partidas serão disputadas em dois tempos de vinte minutos em 

cronometro destravado e com um intervalo entre os dois tempos de 05 (cinco) minutos. 

 

Parágrafo Único – O cronômetro só será travado em caso de atendimento de qualquer 

atleta na quadra de jogo, a critério do árbitro da partida. 

 

Art. 13º - Nas fases Eliminatória, Semifinal e Final, em caso de empate, a decisão se 

dará através da disputa de 03 (três) cobranças de pênaltis, ou quantos se fizerem 

necessários desde a marca penal, conforme Regra Oficial,  para se conhecer a equipe 

vencedora. 

 

CAPITULO V – Das Inscrições 

 

Art. 14º - A competição é aberta a todos interessados  e não será cobrada qualquer taxa 

ou contrapartida para a Prefeitura.  

 

Art. 15º - A Inscrição de cada equipe deverá ser feita através do preenchimento e 

entrega da FICHA DE INSCRIÇÃO (Anexo 01), devidamente preenchida e assinada 

pelo representante legal da equipe, até a data de XXXXX.  

 

Parágrafo Único – A ficha de inscrição deverá ser entregue na Secretaria Municipal da 

Juventude e do Esporte/SEJESP, localizada na avenida xxxxxxx, número xxx, maiores 

informações poderão ser adquiridas através do telefone xxxxxxxxxx.  

 

 

 

 

 

CAPITULO V – Dos Critérios Técnicos 

 

Art. 16º - Em caso de empate em número de pontos ganhos entre 02 (duas) ou mais 

equipes na 1ª FASE (CLASSIFICATÓRIA), para se conhecer as equipes classificadas, 

ou a ordem de classificação, serão aplicados os seguintes Critérios Técnicos na 

respectiva ordem: 
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I - Confronto Direto (quando envolver apenas duas equipes) 

II - Maior Número de Vitórias 

III - Maior Saldo de Gols 

IV - Maior Numero de gols pró 

V - Sorteio na sede da CO. 

 

 

 

CAPITULO VI – Das Tabelas 

 

Art. 17º - As tabelas dos jogos da Taça Cidade de Aracaju de Futsal Masculino do ano 

2018 serão elaborados pela CO e divulgadas para todos participantes.. 

 

Art. 18º - Reserva-se à Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte - SEJESP, por 

intermédio da CO, o direito de alterar, por motivo superveniente, a data, local e horário 

dos jogos constantes da tabela de que trata o superior artigo. 

 

 

CAPITULO VII – Do adiantamento, suspensão e impugnação de partidas 

 

Art. 19º - Qualquer partida, em decorrência de mau tempo ou por de motivo de força 

maior, poderá ser adiada pela CO – SEJESP, desde que o faça até 04 (quatro) horas 

antes do seu início, após comunicar os representantes das Equipes interessadas a 

respeito de tal decisão. 

 

Art. 20º - Ultrapassado o prazo estabelecido no Artigo anterior, somente o árbitro 

escalado para dirigir a partida poderá decidir sobre o adiamento ou não do jogo. 

 

Art. 21º - Se o jogo for adiado por motivo alheio à vontade dos disputantes, será o 

mesmo realizado em data determinada pela CO – SEJESP, atendida a flexibilidade da 

Tabela Oficial. 

 

Art. 22º – Uma partida só poderá ser interrompida ou suspensa quando ocorrerem os 

seguintes motivos que impeçam a sua continuidade ou realização: 

 

I - Mau estado da quadra que a torne impraticável ou coloque em risco os atletas; 

II - Conflitos ou distúrbios graves, na quadra, que afetem a sua continuidade; 

III - Falta de garantia, positivamente comprovada. 
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§ 1° - Nos casos previstos nos incisos “I” e “III” deste Artigo, a partida só será suspensa 

se após 30 (trinta) minutos de interrupção não cessarem os motivos que impedem a sua 

continuidade. 

 

§ 2º - Em qualquer caso que ocorra a suspensão da partida, parcial ou totalmente, o 

árbitro e os representantes farão consignar em seus relatórios, de maneira minuciosa, as 

ocorrências, indicando, inclusive, se possível, os responsáveis. 

 

Art. 23º - Da partida a ser realizada integralmente em virtude de adiamento, suspensão, 

ou anulação por parte da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte – SEJESP, só 

poderão dela participar as atletas que, na data da partida adiada, suspensa ou anulada, 

estavam em condições de jogo. 

 

§ 1° - Na hipótese de uma partida iniciada e suspensa por motivo de força maior, só 

poderão participar da nova as atletas que constavam na Súmula da partida suspensa. 

 

§ 2° - Não poderão participar as atletas que, na data da realização da nova partida, 

estiverem cumprindo pena de suspensão, automática ou não. 

 

CAPITULO VIII – Da Suspensão Por Cartões Amarelos e Vermelhos 

 

 

Art. 24º - O atleta/técnico que receber cartão vermelho durante a partida, estará 

automaticamente suspenso da próxima partida, cabendo ainda o amento desta 

penalidade após julgamento pela COMISSÃO DISCIPLINAR. 

 

Art. 25º - O atleta que receber dois cartões amarelos em jogos distintos, estará 

automaticamente suspenso da próxima partida. 

 

 

§ 1º - Caso uma jogador receba um cartão vermelho direto, o mesmo cumprirá 

suspensão automática pelo cartão vermelho.    

 

§ 2º - Por partida subsequente se entende a primeira que vier a ser realizada após aquela 

em que se deu a expulsão. 

. 

§ 3º -  O atleta expulsa no decorrer de uma partida ou excluída do banco de reservas não 

poderá permanecer em qualquer setor da quadra de jogo. 
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§ 4º - Será de responsabilidade da equipe a contagem e controle dos cartões amarelos e 

vermelhos recebidos, para o cumprimento das respectivas penalidades. 

 

§ 5º - O jogador que estiver impedido de participar de determinada partida, que vier a 

ser adiada, cumprindo o impedimento na partida subsequente, não estará impedido por 

este motivo, de participar da partida adiada quando vier a ser realizada. 

 

§ 6º - Caso o atleta venha a ser suspenso pela CD da SEJESP, a partida em que cumpriu 

suspensão automática será deduzida da penalidade aplicada, para efeito da execução. 

 

§ 7° - O atleta que for punida pela CD da SEJESP e estiver pendente o cumprimento de 

uma ou mais suspensão automática, primeiramente os cumprirá, para em seguida 

cumprir a penalidade imposta pela CD da SEJESP. 

 

§ 8° - Os cartões amarelos serão zerados  para as partidas semifinais e finais. 

 

§ 9° - No caso de aplicação de cartão vermelho por conta de aplicação do segundo 

amarelo na mesma partida, o atleta cumprirá suspensão automática de uma partida 

devido ao cartão vermelho e aqueles cartões amarelos desta partida serão 

desconsiderados, não cabendo neste caso, necessidade de julgamento por parte da CD.  

 

 

 

 

CAPITULO IX – Das disposições Finais 

 

Art. 26º - Só será permitido atraso de 15’ (quinze minutos) no 1º jogo, a partir do 2º 

jogo não mais será permitido o atraso e será homologado o W x O automaticamente.  

Parágrafo Único - Caso a mesma equipe venha a perder duas partidas por W x O, a 

mesma estará eliminada da competição e TODOS os seus jogos e resultados serão 

CONSIDERADOS.  

 

Art. 27º - Os recursos devem ser entregues à Comissão Organizadora, no prazo máximo 

de 24 horas após o término do jogo em questão.  

 

Art. 28º - Cada Equipe poderá inscrever o número máximo de 20 atletas até a última 

partida da Fase Classificatória. 

 



                                                            
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
SECRETARIA DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP 

  
 

§1º - Caso a atleta seja inscrita por uma equipe, apenas poderá ser transferida para outra 

equipe até a fase eliminatória apenas se seu nome não constar na súmula de jogo, 

podendo a equipe substituir o mesmo.  

 

§2º - A equipe que incluir atleta que não tenha condição de jogo, será penalizada através 

de julgamento realizado pela COMISSÃO DISCIPLINAR que levará em conta o CBJD 

- Código Brasileiro de Justiça Desportiva. 

 

Art. 29º - Aplica-se no que couber, ao presente Campeonato toda legislação vigente no 

País. 

 

Art. 30º - Os casos omissos a este Regulamento serão resolvido pela COMISSÃO 

ORGANIZADORA/SEJESP. 

 

ARACAJU, 18 DE JUNHO DE 2018. 

 

 

 

Luiz Carlos de Oliveira 

Coordenador de Esporte de Inclusão da SEJESP 

Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte 


