
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

CAMPEONATO NOVA-LIMENSE DE FUTSAL 2018 

 

REGULAMENTO ESCPECIFICO SUB 07 / SUB 09 / SUB 11 / SUB 13 / SUB 15 / SUB 15 

FEMININO E FEMININO ADULTO 

 

SÉRIE OURO 

Art. 1º - Serão Ranqueadas para 2018 as 8 Melhores classificadas em cada categoria, 

formando assim uma Competição na Série Ouro com o seguinte formato: 

 Chave Única, onde jogarão todas as equipes entre si; 

 Classificação das 4 melhores para a semifinal, em jogo único com igualdade de 

condições. 

 Final em jogo único com igualdade de condições; 

 As 2 piores equipes caem para a Série Prata. 

 

SÉRIE PRATA 

Art. 1º - Serão Ranqueadas para 2018 as 8 Melhores classificadas em cada categoria, 

formando assim uma Competição na Série Prata com o seguinte formato: 

 Chave Única, onde jogarão todas as equipes entre si; 

 Classificação das 4 melhores para a semifinal, em jogo único com igualdade de 

condições. 

 Final em jogo único com igualdade de condições; 

 As 2 piores equipes caem para a Série Bronze e as 2 melhores sobem para a Série 

Ouro. 

 

SÉRIE BRONZE 

Art. 1º - Serão Ranqueadas para 2018 as Equipes que não estiverem classificadas nas outras 

Serie Ouro e Prata em cada categoria, formando assim uma Competição na Série Bronze com 

o seguinte formato: 



 Formatação de Chaves ou até mesmo mata-mata na categoria que for necessário 

devido ao número de inscritos; 

 Final em jogo único com igualdade de condições; 

 As 2 melhores equipes sobem para a Série Prata. 

Sub 07 

Art. 1º - As 03 equipes ranqueadas e inscritas jogarão em um turno e returno. 

BNH 

POC 

TUPI 

 

Art. 2º - Todas as equipes jogarão entre si em chave única / TURNO E RETURNO. 

2.1 –  A classificação final se dará por maior numero de pontos conquistados. 

2.2 – Todas as partidas serão realizadas em 2 tempos de 15 minutos, divididos em 4 períodos 

de 7 minutos e 30 segundos, com troca proporcional e obrigatória em  todos  os períodos. 

2.3 – Os atletas só poderão ser substituídos durante o período em caso de contusão, não 

podendo o mesmo retornar dentro do período de jogo. 

2.4 – A formação das equipes entre o 2º e 3º período de jogo e de livre opção. 

 

SUB 09  

Art. 1º - As 08 equipes ranqueadas e inscritas jogarão em um único turno. 

OFICIAL 

POC 

TUPI 

UNIDOS F.C 

TALENTOS 

BNH 

UNIDOS F.C 2 

SÃO CAETANO 

 



Art. 2º - Todas as equipes jogarão entre si em chave única em um único turno. 

2.1 –  A classificação final se dará por maior numero de pontos conquistados. 

2.2 - Todas as partidas serão realizadas em 2 tempos de 15 minutos, divididos em 4 períodos 

de 7 minutos e 30 segundos, com troca proporcional e obrigatória em  todos  os períodos. 

2.3 – Os atletas só poderão ser substituídos durante o período em caso de contusão, não 

podendo o mesmo retornar dentro do período de jogo. 

2.4 – A formação das equipes entre o 2º e 3º período de jogo e de livre opção. 

 

Sub 11 Ouro 

Art. 1º - As 05 equipes ranqueadas e inscritas jogarão em um único turno onde as quatro 

primeiras classificadas realizam os jogos das semifinais, e os vencedores realizam o jogo 

final. 

POC 

ONG AMIGOS 

SANTO AGOSTINHO 

FERRULHA FUTSAL 

OFICIAL 

 

Art. 2º - Todas as equipes jogarão entre si em chave única, classifica 4 (quatro) equipes para 

semifinal e 1 (uma) equipe descerá para a Série Prata. 

2.1 – A Semifinal será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo 

empatado teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis 

e posterior aleatório se necessário.   

 

1º Colocado Geral x 4º Colocado Geral 

2º Colocado Geral x 3º Colocado Geral 

2.2 A final será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo empatado 

teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis e posterior 

aleatório se necessário.   

2.3 – Todas as partidas serão realizadas em 2 tempos de 15 minutos, divididos em 4 períodos 

de 7 minutos e 30 segundos, com troca proporcional e obrigatória em  todos  os períodos. 



2.4 – Os atletas só poderão ser substituídos durante o período em caso de contusão, não 

podendo o mesmo retornar dentro do período de jogo. 

2.5 – A formação das equipes entre o 2º e 3º período de jogo e de livre opção. 

 

Sub 11 Prata 

Art. 1º - As 06 equipes ranqueadas e inscritas jogarão em um único turno onde as quatro 

primeiras classificadas realizam os jogos das semifinais, e os vencedores realizam o jogo 

final. 

UNIDOS F.C 

TUPI 

BARRUSQUINHA 

FERRULHA ALVI 

OFICIAL 10 

SÃO CAETANO 

 

Art. 2º - Todas as equipes jogarão entre si em chave única, classifica 4 (quatro) equipes para 

semifinal. 

2.1 -2.1 – A Semifinal será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo 

empatado teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis 

e posterior aleatório se necessário.  nesta categoria os dois finalistas sobem para Série Ouro.  

1º Colocado Geral x 4º Colocado Geral 

2º Colocado Geral x 3º Colocado Geral 

2.2 A final será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo empatado 

teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis e posterior 

aleatório se necessário.   

2.3 – Todas as partidas serão realizadas em 2 tempos de 15 minutos, divididos em 4 períodos 

de 7 minutos e 30 segundos, com troca proporcional e obrigatória em  todos  os períodos. 

2.4 – Os atletas só poderão ser substituídos durante o período em caso de contusão, não 

podendo o mesmo retornar dentro do período de jogo. 

2.5 – A formação das equipes entre o 2º e 3º período de jogo e de livre opção. 

 



Sub 13 Ouro 

Art. 1º - As 07 equipes ranqueadas e inscritas jogarão em um único turno onde as quatro 

primeiras classificadas realizam os jogos das semifinais, e os vencedores realizam o jogo 

final. 

SANTO AGOSTINHO 

OLARIA 

FERRULHA FUTSAL 

OFICIAL 

MCN 

POC 

ONG AMIGOS 

 

Art. 2º - Todas as equipes jogarão entre si em chave única, classifica 4 (quatro) equipes para 

semifinal e 1 (uma) equipe descerá para a Série Prata. 

2.1 – A Semifinal será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo 

empatado teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis 

e posterior aleatório se necessário.   

1º Colocado Geral x 4º Colocado Geral 

2º Colocado Geral x 3º Colocado Geral 

2.2 A final será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo empatado 

teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis e posterior 

aleatório se necessário.   

2.3 – Todas as partidas serão realizadas em 2 tempos de 15 minutos, divididos em 4 períodos 

de 7 minutos e 30 segundos, com troca proporcional entre 1º e 2º  períodos sendo os 3º e 4º 

períodos  de livre substituição. 

2.4 – Os atletas só poderão ser substituídos entre o 1º e 2º período em caso de contusão, 

não podendo o mesmo retornar dentro do período de jogo. 

2.5 – A formação das equipes entre o 3º e 4º período de jogo e de livre opção. 

 

 

 



Sub 13 Prata 

Art. 1º - As 07 equipes ranqueadas e inscritas jogarão em um único turno onde as quatro 

primeiras classificadas realizam os jogos das semifinais, e os vencedores realizam o jogo 

final. 

VILA DO OURO 

VERLYS 

TALENTOS 

TUPI 

PALESTRA 

MANCHESTER 

SÃO CAETANO 

 

Art. 2º - Todas as equipes jogarão entre si em chave única, classifica 4 (quatro) equipes para 

semifinal. 

2.1 -2.1 – A Semifinal será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo 

empatado teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis 

e posterior aleatório se necessário, nesta categoria os dois finalistas sobem para Série Ouro.  

1º Colocado Geral x 4º Colocado Geral 

2º Colocado Geral x 3º Colocado Geral 

2.2 A final será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo empatado 

teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis e posterior 

aleatório se necessário.   

2.3 – Todas as partidas serão realizadas em 2 tempos de 15 minutos, divididos em 4 períodos 

de 7 minutos e 30 segundos, com troca proporcional entre 1º e 2º  períodos sendo os 3º e 4º 

períodos  de livre substituição. 

2.4 – Os atletas só poderão ser substituídos entre o 1º e 2º período em caso de contusão, 

não podendo o mesmo retornar dentro do período de jogo. 

2.5 – A formação das equipes entre o 3º e 4º período de jogo e de livre opção. 

 

 

 



Sub 15 Ouro 

Art. 1º - As 08 equipes ranqueadas e inscritas jogarão em um único turno onde as quatro 

primeiras classificadas realizam os jogos das semifinais, e os vencedores realizam o jogo 

final. 

FERRULHA FUTSAL 

POC 

MCN 

VERLYS FUTSAL 

TERROR JOVEM 

FERRULHA TRICOLOR   

SANTO AGOSTINHO 

PALESTRA 

 

Art. 2º - Todas as equipes jogarão entre si em chave única, classifica 4 (quatro) equipes para 

semifinal e 2 (dois) equipes descerão para a Série Prata. 

2.1 – – A Semifinal será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo 

empatado teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis 

e posterior aleatório se necessário.   

 

1º Colocado Geral x 4º Colocado Geral 

2º Colocado Geral x 3º Colocado Geral 

2.2 A final será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo empatado 

teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis e posterior 

aleatório se necessário.   

 

 

 

 

 

 



Sub 15 Prata 

 

Art. 1º - As 05 equipes ranqueadas e inscritas jogarão em um único turno onde as quatro 

primeiras classificadas realizam os jogos das semifinais, e os vencedores realizam o jogo 

final. 

SKINA 

MANDRIX 

TUPI 

OLARIA 

MANCHESTER 

 

Art. 2º - Todas as equipes jogarão entre si em chave única, classifica 4 (quatro) equipes para 

semifinal. 

2.1 - A Semifinal será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo 

empatado teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis 

e posterior aleatório se necessário, nesta categoria os dois finalistas sobem para Série Ouro.  

2.2 - A final será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo empatado 

teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis e posterior 

aleatório se necessário.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Feminino Adulto 

Art. 1º - As 06 equipes ranqueadas e inscritas jogarão em um único turno onde as quatro 

primeiras classificadas realizam os jogos das semifinais, e os vencedores realizam o jogo 

final. 

MANDRIX 

SÃO CAETANO I. E. C. 

FERRULHA TRICOLOR 

SPARTACUS 

FERRULHA FUTSAL 

ATLETICO DE MADRI 

 

Art. 2º - Todas as equipes jogarão entre si em chave única, classifica 4 (quatro) equipes para 

semifinal. 

2.1 – A Semifinal será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo 

empatado teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis 

e posterior aleatório se necessário. 

1º Colocado Geral x 4º Colocado Geral 

2º Colocado Geral x 3º Colocado Geral 

2.2 A final será disputada em jogo único em igualdade de condições. Persistindo empatado 

teremos uma prorrogação de 5 minutos, permanecendo três disputas de pênaltis e posterior 

aleatório se necessário.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Feminino Sub 15 

Art. 1º - As 03 equipes ranqueadas e inscritas jogarão em turno e returno. 

FERRULHA TRICOLOR 

DENIZ VALLE 

POLIVALENTE 

 

Art. 2º Art. 2º - Todas as equipes jogarão entre si em chave única / TURNO E RETURNO. 

2.1 –  A classificação final se dará por maior numero de pontos conquistados. 

 

 

 

 

 

Nova Lima, 27 de Julho 2018 

 

Equipe Organizadora da Competição 

 


