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FORMA DE DISPUTA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 
CATEGORIA SUB 08 

PRIMEIRA FASE (Classificatória) 
 

Na categoria Sub 08, 08 (OITO) equipes disputarão o título. 

AAPB, Associação Atlética Paraíba, Benfica/APCEF, Cabo Branco, Campestre, COPM, ECMP e 

EPCF/MDO. 

Chave única (A): as equipes jogarão entre si na chave, em sistema de ida. Classificando os 06 (SEIS) 
primeiros.  Sendo o 1º e 2º classificando direto para a fase Semifinal, e o 3º, 4º, 5º e o 6º 
classificando para uma fase seletiva. 

SEGUNDA FASE (Seletiva) 

Chave B - Jogo de ida 5º x 4º e Jogo de volta 4º x 5º; 

Chave C - Jogo de ida 6º x 3º e Jogo de volta 3º x 6º. 
 

Na segunda fase, a chave B será composta pelo 4º e o 5º colocado. O 4º colocado enfrentará o 5º 
colocado, em jogos de ida e volta e o vencedor desse confronto fará a Semifinal contra o 1º 
colocado no geral. A chave C será composta pelo 3º e o 6º colocado. O 3º colocado enfrentará o 6º 
colocado, em jogos de ida e volta e o vencedor desse confronto fará a outra Semifinal contra o 2º 
colocado no geral. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SELETIVA, as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 

05 (cinco) minutos, e a equipe que estiver como mandante do jogo, jogará pelo empate para 

avançar a fase Semifinal. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SELETIVA as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, 

e a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos da semifinal, jogará 

pelo empate para avançar a fase Semifinal. 

TERCEIRA FASE (Semifinal) 

Chave D - Jogo de ida: vencedor da chave B x 1º A e Jogo de volta: 1º A x vencedor da chave B; 

Chave E - Jogo de ida: vencedor da chave C x 2º A e Jogo de volta: 2º A x vencedor da chave C. 
 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SEMIFINAL, as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 

05 (cinco) minutos, e a equipe que estiver como mandante do jogo, jogará pelo empate para 

avançar a fase Final. 

mailto:futsalpb@hotmail.com
mailto:futsalpb@hotmail.com
http://www.futsalpb.com/
http://www.futsalpb.com/


FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO 

FUNDADA EM 20 DE MARÇO DE 1964 
FILIADA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO 

Rua Doutor Severino Procópio, Expedicionários, João Pessoa - PB - CEP 58041200. Ginásio Padre Hildon Bandeira – 1º andar 

CNPJ: 08.808.321/0001-29   Telefone  (83) 99697-9845 -  e-mail: futsalpb@hotmail.com  - Site: www.futsalpb.com 

 

 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SEMIFINAL as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, 

e a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos da semifinal, jogará 

pelo empate para avançar a fase Final. 

QUARTA FASE (Final) 

Vencedor da chave D x vencedor da chave E 

A final será em jogos ida e volta, entre as equipes vencedoras das chaves D e 

chave E. 

O departamento técnico da FPFS fará um sorteio para definir quem fará a segunda partida em casa. 
Se ao término dos 02 (dois) jogos da fase FINAL as equipes terminarem empatadas em número de 
pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 
05 (cinco) minutos, persistindo o empate, a decisão será através de tiros penais. 

 
Se ao término dos 02 (dois) jogos na fase FINAL as equipes terminarem empatadas em número de 
pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, e 
a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos, jogará pelo empate para 
sagrar-se campeã. 
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FORMA DE DISPUTA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 
CATEGORIA SUB 10 

       PRIMEIRA FASE (Classificatória) 
 

Na categoria Sub 08, 08 (OITO) equipes disputarão o título. 

São elas:  AAPB, APCEF, Cabo Branco, Cabo Branco/Intrafrut, Campestre, ECMP, EPCF/MDO e 

Grêmio CIEF. 

Chave única (A): as equipes jogarão entre si na chave, em sistema de ida. Classificando os 06 (SEIS) 
primeiros.  Sendo o 1º e o 2º classificando direto para a fase Semifinal, e o 3º, 4º, 5º e o 6º 
classificando para uma fase seletiva. 

No sorteio realizado no Congresso Técnico, as equipes do: Cabo Branco/Intrafrut, AAPB, Cabo 

Branco e APCEF jogarão contra o Campestre na cidade de Campina Grande. 

No sorteio realizado no Congresso Técnico, as equipes do: Grêmio CIEF, ECMP jogarão na cidade de 

Guarabira. 
No sorteio realizado no Congresso Técnico, a partida entre EPCF/MDO e Campestre será realizada 
na cidade de Guarabira. 

SEGUNDA FASE (Seletiva) 

Chave B - Jogo de ida 5º x 4º e Jogo de volta 4º x 5º; 

Chave C - Jogo de ida 6º x 3º e Jogo de volta 3º x 6º. 
 

Na segunda fase, a chave B será composta pelo 4º e o 5º colocado. O 4º colocado enfrentará o 5º 
colocado, em jogos de ida e volta e o vencedor desse confronto fará a Semifinal contra o 1º 
colocado no geral.  A chave C será composta pelo 3º e o 6º colocado. O 3º colocado enfrentará o 6º 
colocado, em jogos de ida e volta e o vencedor desse confronto fará a outra Semifinal contra o 2º 
colocado no geral. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SELETIVA, as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 

05 (cinco) minutos, e a equipe que estiver como mandante do jogo, jogará pelo empate para 

avançar a fase Semifinal. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SELETIVA as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, 

e a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos da semifinal, jogará 

pelo empate para avançar a fase Semifinal. 
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TERCEIRA FASE (Semifinal) 

Chave D - Jogo de ida: vencedor da chave B x 1º A e Jogo de volta: 1º A x vencedor da chave B; 

Chave E - Jogo de ida: vencedor da chave C x 2º A e Jogo de volta: 2º A x vencedor da chave C. 
 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SEMIFINAL, as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 

05 (cinco) minutos, e a equipe que estiver como mandante do jogo, jogará pelo empate para 

avançar a fase Final. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SEMIFINAL as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, 

e a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos da semifinal, jogará 

pelo empate para avançar a fase Final. 

QUARTA FASE (Final) 

Vencedor da chave D x vencedor da chave E 

A final será em jogos ida e volta, entre as equipes vencedoras das chaves D e 

chave E. 

O departamento técnico da FPFS fará um sorteio para definir quem fará a segunda partida em casa. 
Se ao término dos 02 (dois) jogos da fase FINAL as equipes terminarem empatadas em número de 
pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 
05 (cinco) minutos, persistindo o empate, a decisão será através de tiros penais. 

 
Se ao término dos 02 (dois) jogos na fase FINAL as equipes terminarem empatadas em número de 
pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, e 
a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos, jogará pelo empate para 
sagrar-se campeã. 
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FORMA DE DISPUTA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 
CATEGORIA SUB 12 

PRIMEIRA FASE (Classificatória) 
 

Na categoria Sub 12, 12 (DOZE) equipes disputarão o título. 

São elas: Chave A:  AAPB, Benfica/APCEF, Cabo Branco/CT Falcão 12, COPM, ECMP e Flamengo/ESO; 
Chave B:  ADM/Philipéia, Benfica Alviverde/APCEF, Cabo Branco/BL 3, Campestre, Gol de Placa e 
Meninos da Paraíba. 

As equipes jogarão entre si na chave, em sistema de ida e volta, classificando os 04 (QUATRO) 
primeiros de cada chave para a fase de quartas de final. 

SEGUNDA FASE (Quartas de Final) 

Chave C:     Jogo de ida - 4º B x 1º A    -   Jogo de volta - 1º A x 4º B 
Chave D:     Jogo de ida - 3º B x 2º A    -   Jogo de volta - 2º A x 3º B 
Chave E:     Jogo de ida - 3º A x 2º B    -   Jogo de volta - 2º B x 3º A 
Chave F:     Jogo de ida - 4º A x 1º B    -   Jogo de volta - 1º B x 4º A 

 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da QUARTAS DE FINAL as equipes terminarem empatadas em 
número de pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) 
tempos de 05 (cinco) minutos, e a equipe que estiver como mandante do jogo, jogará pelo empate 
para avançar a fase Semifinal. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da QUARTAS DE FINAL as equipes terminarem empatadas em 

número de pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 

(cinco) minutos, e a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos da 

semifinal, jogará pelo empate para avançar a fase Semifinal. 

TERCEIRA FASE (Semifinal) 

Na chave G, a equipe de melhor campanha jogará a segunda partida da fase em casa. 
Na chave H, a equipe de melhor campanha jogará a segunda partida da fase em casa.  

Chave G - vencedor da chave C x vencedor da chave E 
Chave H - vencedor da chave D x vencedor da chave F 

 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SEMIFINAL, as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 

05 (cinco) minutos, e a equipe que estiver como mandante do jogo, jogará pelo empate para 

avançar a fase Final. 
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Se ao término dos 02 (dois) jogos da SEMIFINAL as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, 

e a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos da semifinal, jogará 

pelo empate para avançar a fase Final. 

QUARTA FASE (Final) 

CHAVE I: Vencedor da chave G x vencedor da chave H. 

A final será em jogos de ida e volta, entre as equipes vencedoras das chave G e H, com o jogo de 

volta sendo na casa da equipe com a melhor campanha na competição. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da fase FINAL as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 

05 (cinco) minutos, e a equipe que estiver como mandante do jogo, jogará pelo empate para sagrar-

se campeã. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos na fase FINAL as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, 

e a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos, jogará pelo empate 

para sagrar-se campeã. 
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FORMA DE DISPUTA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 

CATEGORIA SUB 14 

      PRIMEIRA FASE (Classificatória) 
 

Na categoria Sub 14, 10 (DEZ) equipes disputarão o título. 

São elas:  Chave A: AAPB, Benfica, Cabo Branco/Evolução, COPM e ECMP; 
Chave B: ADM/M VII, Associação Atlética Paraíba, CCCLB, Flamengo/Eso e Meninos da 
Paraíba/Karmélia. 
As equipes jogarão entre si na chave, em sistema de ida e volta, classificando o 1º de cada chave 
para a fase semifinal. O 2º e o 3º de cada chave classificarão para uma fase seletiva. 

SEGUNDA FASE (Seletiva) 

Chave C - Jogo de ida 3ºA x 2ºB e Jogo de volta 2ºB x 3ºA; 
Chave D - Jogo de ida 3ºB x 2Aº e Jogo de volta 2ºA x 3ºB. 
 

Na segunda fase, a chave C será composta pelo 2ºB e pelo 3ºA. O 2ºB enfrentará o 3ºA, em jogos 
de ida e volta e o vencedor desse confronto fará a Semifinal contra o 1º colocado da chave A. 

A chave D será composta pelo 2ºA e pelo 3ºB. O 2ºA enfrentará o 3ºB em jogos de ida e volta e o 
vencedor desse confronto fará a outra Semifinal contra o 1º colocado da chave B. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SELETIVA, as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 

05 (cinco) minutos, e a equipe que estiver como mandante do jogo, jogará pelo empate para 

avançar a fase Semifinal. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SELETIVA as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, 

e a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos da semifinal, jogará 

pelo empate para avançar a fase Semifinal. 

TERCEIRA FASE (Semifinal) 

 

Chave E - Jogo de ida: vencedor da chave C x 1º A e Jogo de volta: 1ºA x vencedor da chave C; 

Chave F - Jogo de ida: vencedor da chave D x 1º B e Jogo de volta: 1ºB x vencedor da chave D. 
 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SEMIFINAL, as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 
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05 (cinco) minutos, e a equipe que estiver como mandante do jogo, jogará pelo empate para 

avançar a fase Final. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SEMIFINAL as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, 

e a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos da semifinal, jogará 

pelo empate para avançar a fase Final. 

QUARTA FASE (Final) 

Vencedor da chave E x vencedor da chave F 

A final será em jogos ida e volta, entre as equipes vencedoras das chaves E e 

chave F. 

O departamento técnico da FPFS fará um sorteio para definir quem fará a segunda partida em casa. 
Se ao término dos 02 (dois) jogos da fase FINAL as equipes terminarem empatadas em número de 
pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 
05 (cinco) minutos, persistindo o empate, a decisão será através de tiros penais. 

 
Se ao término dos 02 (dois) jogos na fase FINAL as equipes terminarem empatadas em número de 
pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, e 
a equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos, jogará pelo empate para 
sagrar-se campeã. 
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FORMA DE DISPUTA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2019 
CATEGORIA SUB 20 MASCULINA 

PRIMEIRA FASE (Classificatória) 
 

Na categoria Sub 20 masculina, 09 (NOVE) equipes disputarão o título. 

São elas:  Chave A: AABB Patos, AAPB, Auto Esporte, Benfica/Atlético e Campestre. 
Chave B: AAPB/Sesquicentenário, Boi Bravo, EPCF/Guarabira e Gol de Placa. 
 
As equipes jogarão entre si na chave, em sistema de ida e volta, classificando o 1º de cada chave para a 
fase semifinal. O 2º e o 3º de cada chave classificarão para uma fase seletiva. 

SEGUNDA FASE (Seletiva) 

Chave C - Jogo de ida 3ºA x 2ºB e Jogo de volta 2ºB x 3ª A; 
Chave D - Jogo de ida 3ºB x 2Aº e Jogo de volta 2ºA x 3ºB. 

Na segunda fase, a chave C será composta pelo 2ºB e pelo 3ºA. O 2ºB enfrentará o 3ºA, em jogos de ida 
e volta e o vencedor desse confronto fará a Semifinal contra o 1º colocado da chave A. 

A chave D será composta pelo 2ºA e pelo 3ºB. O 2ºA enfrentará o 3ºB em jogos de ida e volta e o 
vencedor desse confronto fará a outra Semifinal contra o 1º colocado da chave B. 

 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SELETIVA, as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 

(cinco) minutos, e a equipe que estiver como mandante do jogo, jogará pelo empate para avançar a 

fase Semifinal. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SELETIVA as equipes terminarem empatadas em número de pontos, 

o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, e a equipe 

que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos da semifinal, jogará pelo empate 

para avançar a fase Semifinal. 

   TERCEIRA FASE (Semifinal) 

Chave E - Jogo de ida: vencedor da chave C x 1º A e Jogo de volta: 1ºA x vencedor da chave C;  

Chave F - Jogo de ida: vencedor da chave D x 1º B e Jogo de volta: 1ºB x vencedor da chave D. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos da SEMIFINAL, as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos e no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 

(cinco) minutos, e a equipe que estiver como mandante do jogo, jogará pelo empate para avançar a 

fase Final. 
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Se ao término dos 02 (dois) jogos da SEMIFINAL as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, e a 

equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos da semifinal, jogará pelo 

empate para avançar a fase Final. 

QUARTA FASE (Final) 

Vencedor da chave E x vencedor da chave F 

A final será em jogos de ida e volta, entre as equipes vencedoras das chaves E e F. 

O Departamento técnico da FPFS fará um sorteio para definir quem fará a segunda partida em casa. Se 
ao término dos 02 (dois) jogos da fase FINAL as equipes terminarem empatadas em número de pontos e 
no saldo de gols, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) 
minutos, persistindo o empate, a decisão será através de tiros penais. 

Se ao término dos 02 (dois) jogos na fase FINAL as equipes terminarem empatadas em número de 

pontos, o desempate será através de uma prorrogação com 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos, e a 

equipe que obtiver o melhor saldo de gols na somatória dos 02 (dois) jogos, jogará pelo empate para 

sagrar-se campeã. 

João Pessoa - PB, 09 de fevereiro de 2019. 

 

BENFICA FUTSAL CLUBE   

Ana Helena F. A. R. de Matos 

 

 

         ESPORTE CLUBE CABO BRANCO   

      Gilberto Ruy Pereira Coelho 
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