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REGULAMENTO GERAL DOS CAMPEONATOS ESTADUAIS/2020 

         O Presidente da Federação Paraibana de Futebol de Salão - FPFS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto vigente e tendo em vista a organização dos Campeonatos Estaduais de FUTSAL, após ouvir o Departamento Técnico, o Departamento de Oficiais de Arbitragem e o Conselho Técnico da entidade, determina o que segue:  CAPÍTULO I DA OBSERVÂNCIA DESTE REGULAMENTO  
       Art. 1º - O Campeonato Paraibano de FUTSAL de 2020 em suas diversas categorias tem por objetivo principal o fortalecimento das entidades participantes, a integração e o congraçamento dos atletas, a formação do caráter, do espírito de equipe e do respeito às normas por todos os participantes, acentuando sua divulgação, propagação e massificação como fator decisivo ao seu crescente desenvolvimento.         Art. 2º - Os Clubes/Associações/Entidades filiados e as pessoas a eles vinculadas que participarem do Campeonato Paraibano de Futsal 2020, serão considerados conhecedores deste Regulamento Geral, e, assim submeter-se-ão, sem reservas alguma, a todas as suas disposições e se comprometem a acatar a aplicação de medidas disciplinares automáticas da FPFS/CBFS e às consequências que delas possam emanar.           Art. 3º - É competência da Diretoria da Federação Paraibana de Futsal - FPFS, interpretar este Regulamento, zelar por sua execução e resolver os casos omissos, caso não tenham solução no estatuto da FPFS, no regulamento complementar dos Campeonatos da Federação, nas Regras oficiais do Futsal e nas medidas disciplinares automáticas e outras leis complementares.        § 1º - Os filiados só podem participar de competições mediante autorização da FPFS, conforme o artigo 12º do estatuto da Federação Paraibana de Futebol de Salão. § 2º - O filiado que participar de alguma competição sem autorização da Federação Paraibana de Futebol de Salão, estará sujeito as punições que o estatuto reza. (Não terá direito a voto e não participará de competições promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão).   CAPÍTULO II DOS CAMPEONATOS  
        Art. 4º - Será realizada e dirigida pela Federação Paraibana de Futsal - FPFS, a quem compete:           § 1º - Elaborar as tabelas da Competição. § 2º - Tomar as providências de ordem técnica necessária à organização da competição.          § 3º - Examinar as súmulas e os relatórios dos árbitros, aprovando, ou não, as partidas.          § 4º - Determinar a inversão do mando de quadra, observado este regulamento.          § 5º - Determinar data, hora e local de realização das partidas.          Art. 5º - É competência da Diretoria da FPFS interpretar este Regulamento, zelar por sua execução e resolver casos omissos.  Art. 6º - Somente participarão dos Campeonatos Estaduais de FUTSAL os clubes que estiverem quites com a Tesouraria da FPFS e que no congresso técnico tenha um representante da equipe. 
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         § 1º - Existindo qualquer dívida, a mesma deverá ser quitada antes da realização do Conselho Técnico da modalidade sob pena da impossibilidade de participar do mesmo.          § 2º - A não quitação da dívida existente, conforme estabelecido no parágrafo anterior, permite a Federação, o afastamento da equipe devedora do campeonato do qual esteja participando, ficando, automaticamente suspensa de participar de qualquer atividade da Federação pelo prazo de 02 (dois) anos.          § 3º - Registros novos, transferências interestaduais ou estaduais, somente serão realizados pela Federação, quando o clube solicitante estiver quite com a tesouraria.          § 4º - Em caso de existência de dívida, a documentação referente ao registro ou a transferência permanecerá retida na FPFS até a regularização do débito, após o que, sofrerá tramitação normal, não podendo falar em interrupção ou suspensão de nenhum prazo.          Art. 7º - O Clube/Associação/Entidade que abandonar a disputa de qualquer um dos campeonatos, nas categorias SUB 07, SUB 08, SUB 09, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 15 (Masculina e Feminina), SUB 16, SUB 17 (Masculina e Feminina), SUB 20 (Masculina e Feminina), Adulto (Masculina e Feminina) Master, quando já em andamento, a categoria ficará suspensa por 02 (dois) anos de qualquer competição organizada pela Federação Paraibana de Futebol de Salão – FPFS e sujeito as penalidades constantes deste regulamento e ao pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), além das punições imposta pelo CBJD – Código Brasileiro de Justiça Desportiva.                  Art. 8º - Os campeonatos serão regidos pelas regras oficiais da Confederação Brasileira de Futebol de Salão – CBFS, e pelo que dispuser este regulamento.         Art. 9º - Os jogos serão realizados em ginásios cobertos, nos dias e horários determinados pela respectiva tabela divulgada pela FPFS, com tolerância de 15 (quinze) minutos em seu horário de início, sendo que este tempo poderá ser prorrogado a critério do árbitro principal, usando como critério principal o bom senso. Se a equipe for utilizar os 15 minutos, ela pagará uma taxa de R$ 30,00 (Trinta Reais) antes do início do jogo. Se a equipe de arbitragem chegar atrasada para a partida, a mesma fará a devolução do valor de R$ 15,00 (Quinze Reais) para cada equipe.  Art. 10º - Em caso de W x O, o placar será de 1 x 0 para a equipe que estiver presente em quadra.  § 1º - O Clube/Associação/Entidade que cometer W x O, sem justa causa, estará suspenso por um ano e estará juntamente com os atletas da categoria, sujeito às punições impostas pela CBJD – Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e terá seus resultados, anteriores e posteriores convertidos para W x O. Aplicando-se ainda o disposto no art. 7º deste regulamento. § 2º - A aplicação de W x O dar-se-á pelo Árbitro do jogo/rodada, devendo ser referendada pelo Delegado e pelo Departamento Técnico da FPFS que, admitindo uma justificativa plausível, poderá modificar a pena. § 3º - Se algum clube negar-se a participar de alguma partida, de uma fase ou desistir de algum jogo durante seu andamento, será considerado desistente, devendo ser aplicado o art. 7º deste regulamento.  § 4º - Os Ginásios de Esportes O RONALDÃO e VILA OLÍMPICA PARAHYBA (Antigo DEDE); são considerados NEUTROS para realização de jogos entre equipes de João Pessoa.  
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Art. 11º - A contagem dos pontos será da seguinte forma: 1. Vitória: 03 (três) pontos ganhos; 2. Empate: 01 (um) ponto ganho; 3. Derrota: 00 (zero) ponto. Parágrafo Único - Na hipótese de uma equipe vencer por W x O, além dos 3 (três) pontos ganhos terá a seu favor o resultado de 1 x 0 (um gol a zero) e o gol sendo computado para o capitão da equipe vencedora.  CAPÍTULO III DAS INSCRIÇÕES 

 Art. 12º - As inscrições dos atletas para o Campeonato Paraibano, dar-se-ão da seguinte maneira: Parágrafo Único - Para as categorias SUB 07, SUB 08, SUB 09, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14, SUB 15 (Masculina e Feminina) SUB 16, SUB 17 (Masculina e Feminina), SUB 20 (Masculina e Feminina), Adulto (Masculina e Feminina) Master - Preenchimento dos formulários da FPFS / CBFS (iniciantes, revalidações e transferências), acompanhadas com os seguintes documentos:  Inscrição Inicial:         1.    Formulário de Inscrição de Atleta 2.    01 Xerox LEGÍVEL e autenticada da Certidão de Nascimento;         3.    01 Xerox LEGÍVEL, autenticada e colorida da Cédula de Identidade ou CNH;               4.     01 Foto 3x4 (recente com o uniforme do clube); 5.    Comprovante do CPF; 6.    Taxa.  Revalidação: 1. Formulário de Revalidação assinado pelo atleta, pelo Presidente do Clube e pelo responsável se o atleta for menor de 18 anos; 2. 01 Foto 3x4 (recente com o uniforme do clube); 3. Comprovante do CPF; 4. 01 Xerox LEGÍVEL, autenticada e colorida da Cédula de Identidade ou CNH do atleta e do responsável; 5. Taxa.  Transferência Estadual: 1. Formulário de Transferência assinado pelo atleta, pelo Presidente do Clube e pelo responsável se o atleta for menor de 18 anos; 2. 01 Foto 3x4 (recente com o uniforme do clube); 3. Comprovante do CPF; 4. 01 Xerox LEGÍVEL, autenticada e colorida da Cédula de Identidade ou CNH do atleta e do responsável; 5. Taxa. 6. Atestado Liberatório. Caso o atleta não entregue o atestado liberatório, o mesmo cumprirá 15 (quinze) dias em estágio de transferência. TAXAS: Inscrição do filiado (Categoria de base) por categoria: R$ 500,00 (Quinhentos Reais); Adulto Masculino: R$ 700,00 (Setecentos Reais). 
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TAXA DE ARBITRAGEM POR CADA EQUIPE SEM O USO DO PLACAR ELETRÔNICO: Categorias  Sub 07, Sub 08, Sub 09, Sub 10, Sub 11, Sub 12, Sub 13 = R$ 100,00 (Cem Reais); E nas fases de Quartas de Final, semifinal e final será de R$ 110,00 (Cento e Dez Reais); Sub 14 e Sub 15 (Masc e Fem) = R$ 110,00 (Cento e Dez Reais); E nas fases de quartas de Final, semifinal e final será de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais). Sub 16, Sub 17 (Masc e Fem), Sub 20 (Masc e Fem), Adulto Feminino e Master = R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), e nas fases de quartas de Final, semifinal e final será de R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais). Adulto (Masculino) = R$ 140,00 (cento e Quarenta Reais); nas fases de Quartas de Final e semifinal R$ 160,00 (Cento e Sessenta e Reais); e na fase final será de R$ 200,00 (Duzentos Reais).  JUSTIÇA DESPORTIVA: TAXA DE PROTESTO (COMISSÃO DISCIPLINAR) R$ 700,00. TAXA DE RECURSOS E REVISÕES. (STJ) R$ 700,00.  Art. 13° - O término das inscrições para os atletas participarem dos campeonatos promovidos pela Federação Paraibana de Futsal - FPFS, acontecerá 96 (noventa e seis) horas antes do último jogo da primeira fase (Classificatória) programado na tabela. E para participar da primeira rodada da competição, o atleta tem que entregar a documentação com 15 dias antes do primeiro jogo programado na tabela. § 1º - Na primeira fase, os pedidos de inscrições iniciais, transferências e revalidações deverão ser entregues com antecedência mínima de 06 (seis) dias úteis da data prevista para realização da partida (segunda rodada) o atleta irá participar respeitado o constante no caput, deste artigo. E o atleta só estará apto a participar da partida quando a FPFS liberar a carteira federativa do atleta.  § 2º - Os técnicos/treinadores, atendentes, médicos e preparadores físicos, deverão entregar o formulário de comissão técnica juntamente com a xérox do RG ou CNH. Art. 14° - A inscrição (formulário próprio da FPFS) em cada um dos campeonatos deverá ser acompanhada do valor correspondente a taxa de inscrição no prazo estipulado pela FPFS.  § 1º – Além das normas estabelecidas neste Regulamento, são condições exigíveis para concessão das inscrições solicitadas: a) Que o amador, da categoria Master, tenha nascido entre 1958 e 1975. b) Que o amador, da categoria Adulta, tenha completado a idade mínima de 16 (dezesseis) anos e máxima de 55 (cinquenta e cinco) anos; c) Que o amador, da categoria Sub 20, tenha nascido nos anos de 2000, 2001 e 2002; d) Que o amador da categoria Sub 17, tenha nascido nos anos de 2003 ou 2004; e) Que o amador da categoria Sub 16, tenha nascido nos anos de 2004 ou 2005; f) Que o amador da categoria Sub 15, tenha nascido nos anos de 2005 ou 2006; g) Que o amador da categoria Sub 14, tenha nascido nos anos de 2006 ou 2007; h) Que o amador da categoria Sub 13, tenha nascido nos anos de 2007 ou 2008; i) Que o amador da categoria Sub 12, tenha nascido nos anos de 2008 ou 2009; j) Que o amador da categoria Sub 11, tenha nascido nos anos de 2009 ou 2010; k) Que o amador da categoria Sub 10, tenha nascido nos anos de 2010 ou 2011; l) Que o amador da categoria Sub 09, tenha nascido nos anos de 2011 ou 2012; m) Que o amador da categoria Sub 08, tenha nascido nos anos de 2012 ou 2013; n) Que o amador da categoria Sub 07, tenha nascido nos anos de 2013 ou 2014; 
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o) A participação de atletas com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos dependerá da apresentação obrigatória de atestado médico específico, fornecido de forma antecedente a realização dos jogos programados no respectivo Campeonato. o) Que possuam situação legal para participar dos jogos oficiais, promovidos pela Federação a que estiverem vinculados; p) Que não estejam cumprindo penalidades aplicadas pela CBFS ou Justiça Desportiva a ela vinculada. § 2º - Fica autorizado a participação de atletas em categorias acima da sua, salvo na categoria adulta, cujo limite mínimo fica mantido em 16 (Dezesseis) anos, conforme estabelecido na letra b do parágrafo 1º deste artigo. a) Atletas das demais categorias terão que possuir a idade máxima permitida completada no ano de competição.  Art. 15° - Somente poderão participar do Campeonato Paraibano os atletas devidamente registrados na FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL  Art. 16° - Os Técnicos, Auxiliares Técnicos, Atendentes, Médicos, Fisioterapeutas e Preparadores Físicos, deverão apresentar junto a FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTSAL - FPFS, uma cópia da carteira do Conselho da categoria profissional a que pertence (ATUALIZADO), juntamente com o Formulário de Comissão Técnica, lembrando que é obrigatória a apresentação da carteira federativa em todas as partidas que o mesmo fizer parte.  CAPÍTULO IV  DA ORGANIZAÇÃO, PREMIAÇÃO E DIREÇÃO DOS JOGOS  
Art. 17º - A organização e direção dos jogos dos Campeonatos Estaduais de FUTSAL de 2020, conforme Art. 4º deste regulamento será de inteira responsabilidade da FPFS.  Art. 18º - A fórmula de disputa de cada um dos campeonatos é aquela apresentada na respectiva reunião do Congresso Técnico e divulgada pela FPFS, a qual será considerada parte integrante deste Regulamento Geral.  Parágrafo Único - Quando da realização dos Congressos Técnicos de acordo com a categoria, poderá ser incluída/alterada propostas (artigos) deste regulamento, caso os filiados participantes julguem ser conveniente e necessário, exclusivamente para a categoria especifica do referido campeonato, a qual será considerada parte integrante deste Regulamento Geral.  Art. 19° - As premiações do Campeonato Regional de 2020 serão as seguintes: # Medalhas para 1º e 2º colocados, em todas as categorias (Dezesseis medalhas); # Troféus para os goleadores da competição, nas suas respectivas categorias; # Troféus para os goleiros menos vazados de cada categoria; Art. 20° - Ao Final de cada fase das competições dos Certames Estaduais, havendo igualdade do número de pontos ganhos, o desempate far-se-á da seguinte maneira e em ordem sucessiva de eliminação: a). Prevalecerá o resultado do confronto direto nas fases (somente em caso de empate em pontos ganhos entre duas equipes); 
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b). Índice Técnico em todas as fases (maior quociente da divisão de número de pontos ganhos pelo número de jogos - PROPORCIONALIDADE); c). Gol Average das equipes empatadas, considerando os resultados obtidos na fase (número de gols marcados divididos pelo número de gols sofridos, ficando classificada a equipe que obtiver maior quociente);   d). Maior média de gols assinalados em todas as fases (número de gols assinalados divididos pelo número de jogos); e). Menor média de gols sofridos em todas as fases (número de gols sofridos dividido pelo número de jogos); f). Maior saldo de gols na fase (diferença entre os gols assinalados e os gols sofridos); g). Menor média de cartões vermelhos recebidos (número de cartões vermelhos dividido pelo número de jogos); h). Menor média de cartões amarelos recebidos (número de cartões amarelos dividido pelo número de jogos); i). Sorteio. § 1° - Quando três ou mais equipes terminarem empatadas na soma de pontos ganhos na fase serão aplicados, Sucessivamente em ordem eliminatória os critérios constantes nas letras b, c, d, e, f, g, h e i do caput deste artigo, apurando-se, por item, as equipes classificadas, sem prejuízo de descarta-se, na aplicação de cada critério, a(s) equipe(s) menos aquinhoada(s). § 2° - Na hipótese da aplicação do critério de “gol average”, dividir-se-á o número de gols marcados pelos sofridos, considerando-se classificada a equipe que obtiver o maior quociente, ficando certo de que quando uma equipe não sofrer gol, é ela a classificada, pois o zero não é divisível, o que impossibilita a divisão, assegurando à equipe sem gols sofridos a classificação pelo sistema “average”.  CAPÍTULO V           DA APLICAÇÃO E PUNIÇÃO POR CARTÕES 

 Art. 21º - A aplicação de cartões punitivos estabelecidos nas Regras de Futsal nas cores amarela 
(advertência) e vermelha (expulsão) constitui medida preventiva de natureza técnica e administrativa de 
inequívoca eficácia no campo desportivo, objetivando refrear a violência individual e coletiva durante as 
partidas independentemente da Fase ou Etapa da competição.  

§ 1º - A contagem de cartões vermelhos e amarelos é feita dentro da mesma competição, seja ela dividida ou não em fases e etapas. Para fins de quantificação dos cartões amarelos, aqueles recebidos em uma fase ou etapa serão agregados aos que porventura vierem a ser aplicados na fase ou etapa seguintes. Observando-se que:  a) Haverá a anulação (zeramento) de cartões amarelos apenas na passagem para a fase semifinal da competição. Caso um jogador receba o terceiro cartão amarelo na última partida da fase anterior a semifinal, deverá cumprir a suspensão na partida seguinte (primeira da semifinal).  b) A suspensão automática decorrente da aplicação de cartões amarelos e vermelhos, seja em que fase ou etapa for, obrigatoriamente deverá ser cumprida em partida da própria fase ou etapa, ou, na impossibilidade, na subsequente, desde que no mesmo ano.  § 2º - A suspensão automática é de natureza regulamentar e administrativa, tendo eficácia e execução imediata e o seu cumprimento obrigatório, não subordinado a decisão liminar ou resultado de julgamento a que for submetido o atleta ou o membro da comissão técnica na esfera da Justiça Desportiva.  
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§ 3º - Os efeitos dos cartões recebidos e o cumprimento da suspensão automática independem de comunicação ou notificação oficial da Federação Paraibana de Futebol de Salão, sendo de responsabilidade exclusiva das equipes disputantes da competição o seu controle.  § 4º- Igualmente sujeitar-se-ão à suspensão automática e estarão, consequentemente, impossibilitados de participar da(s) partida(s) subsequente(s) da própria fase ou da(s) fase(s) ulterior(es) o técnico, treinador, preparador físico, médico, fisioterapeuta ou atendente que for expulso na partida anterior, da mesma competição.  § 5º- A contagem de cartões geradores de suspensão automática é feita separadamente e por tipologia de cartões (amarelo e vermelho), não havendo possibilidade de o cartão vermelho apagar o amarelo, já recebido na mesma ou em outra partida da competição.   § 6º - Se o mesmo atleta, em determinado momento da competição, simultaneamente acumular 03 (três) cartões amarelos e mais 01 (um) cartão vermelho, cumprirá, automaticamente, a suspensão por quantidade igual à somatória das partidas decorrentes das séries de cada tipologia de cartões. § 7º - A pessoa que tenha que cumprir suspensão automática, deve cumprir a suspensão em partida imediata, não contando como partida para cumprimento da suspensão automática a partida programada e não realizada por força de W x O, considerando que o W x O é o resultado de partida programada não realizada e a suspensão deve ocorrer em partida efetivamente realizada.    § 8º - A irregularidade do atleta e membro de comissão técnica será apurada pelo departamento de Registro e Transferência de atleta que não incluirá na relação de habilitados para a disputa de certames. § 9º - A efetiva participação de atleta ou membro da comissão técnica nas partidas é caracterizada pela inscrição de seus nomes nas súmulas dos jogos.  § 10º - A inclusão de qualquer atleta ou membro de comissão técnica sem condições de jogo, será de única e exclusiva responsabilidade dos clubes participantes, sujeitando a entidade infratora às penalidades previstas neste Regulamento e no CBJD.  § 11º - Se nenhuma das duas equipes possuírem o número mínimo legal de atletas para continuidade da partida, as duas serão consideradas perdedoras e nenhum ponto ganho será atribuído às mesmas.  § 12º - Nas hipóteses previstas nos artigos deste Regulamento, o resultado registrado no encerramento da partida não será alterado, mantendo-se o mesmo, apenas para fins de estatística e desempate. § 13º - A irregularidade do atleta configurar-se-á na hipótese de: a) Inexistência de inscrição ou revalidação anual da FPFS/CBFS ou falta de inscrição do(a) atleta para a disputa da competição; b) Jogar pela equipe, quando estiver cumprindo estágio de transferência; c) Atuar, quando sujeito ao cumprimento de suspensão automática, por força de cartão amarelo ou vermelho; d) Participar de uma partida quando sujeito ao cumprimento de penalidade administrativa prevista no Regulamento Geral da competição ou aplicada pela Justiça Desportiva; e) Praticar outras irregularidades tipificadas como infrações às Regras Nacionais de Futsal ou a este Regulamento; Estiver participando ou constado em súmula, por outra equipe, dentro da mesma competição. § 14º - Serão consideradas perdedoras sujeitas às sanções do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, as 02 (duas) equipes envolvidas em uma determinada partida, que vierem a utilizar atleta ou membro da comissão técnica de forma irregular.  § 15º - O atleta só poderá participar de uma partida, após autorização concedida pela Federação Paraibana de Futsal. PENA: Perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória, independentemente do resultado da partida, e perda dos pontos conquistados na partida.                                                                                                                   
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Ou seja: Se a equipe infratora vencer o jogo, perderá 06 pontos;    Se a equipe infratora empatar o jogo, perderá 04 pontos;      Se a equipe infratora perder o jogo, perderá 03 pontos;            a) Para os fins deste artigo, não serão computados os pontos eventualmente obtidos pelo infrator;                b) O resultado da partida, prova ou equivalente será mantido, mas à entidade infratora não serão computados eventuais critérios de desempate que lhe beneficiem, constantes do regulamento da competição, como, entre outros, o registro da vitória ou de pontos marcados;                c) A entidade de prática desportiva que ainda não tiver obtido pontos suficientes, ficará 

com pontos negativos. 
§ 16º - Os atletas das categorias SUB 07 e SUB 08 não cumprirão suspensão por cartões. (Caso ele receba o 2º cartão amarelo no mesmo jogo, ele terá que ser substituído e não voltará mais ao jogo).  CAPÍTULO VI DAS DESPESAS 
Art. 22º - Em todos os Campeonatos Estaduais as taxas dos oficiais de arbitragem da FPFS e taxas de jogo, ocorrerão por conta dos Clubes, devendo ser paga na sede da FPFS, até o dia útil imediatamente anterior a rodada ou ao representante da FPFS, no local da rodada, antes do início da partida.  § 1° - A locomoção dos Oficiais de Arbitragem, quando de outra cidade, poderá ser feita por meio de transporte próprio (carro particular), ficando a equipe mandante responsável pelo ressarcimento em dinheiro (R$ 7,00 a cada 10km). § 2° - A equipe que solicitar arbitragem de outra cidade, será a responsável pelo deslocamento e alimentação dos Oficiais de Arbitragem. Caso nenhuma das equipes solicite árbitros de outra cidade e a FPFS veja a necessidade da escalação de Oficiais de Arbitragem, a equipe mandante será responsável pelas despesas dos Oficiais.  CAPÍTULO VII DAS PARTIDAS 

 Art. 23º - A identificação de todos os membros de cada equipe será feita pela exibição dos seguintes documentos oficiais com foto: § 1°. Atletas: Carteira Federativa; § 2°. Comissão Técnica: RG ou CNH; § 3°. O responsável pela equipe deverá apresentar ao anotador/cronometrista a PRÉ-SÚMULA (digitada) com a numeração dos seus atletas, juntamente com a entrega das carteiras federativas e o pagamento da taxa de arbitragem, 20 (vinte) minutos antes do início da partida. Caso a equipe não entregue a pré-súmula antes do início da partida, a equipe pagará uma taxa de R$ 20,00 (Vinte) Reais.  Art. 24º - Somente poderão sentar no banco de reservas (suplentes), atletas, membros da comissão técnica que tenham sido identificados e relacionados na relação entregue a Federação. O número máximo de pessoas no banco será de 09 (nove) atletas e 05 (cinco) membros da comissão: Sendo (1) Técnico, (1) Atendente, (1) Preparador Físico, (1) Auxiliar Técnico e (1) Médico ou (1) Fisioterapeuta, sendo proibido a todos os integrantes do banco de reservas fumarem durante o desenrolar da partida. Os membros da 
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comissão técnica podem permanecer no banco de reservas usando bermudas, shorts ou agasalhos, desde que sejam uniformes dos clubes. Não será permitido uso de camisas sem mangas, sandálias ou chinelos e de qualquer tipo de aparelho de comunicação (rádio, telefone, etc...).  Art. 25º - Se uma partida for encerrada por falta do número mínimo legal de atletas, determinado pelas regras, a equipe que não tiver o número mínimo de atletas será considerada perdedora, somando-se os 03 (três) pontos ganhos para a equipe que tinha o número mínimo de atletas para a continuidade da partida.  Art. 26º - As partidas terão a seguinte duração:  § 1° - SUB 07, SUB 08, SUB 09, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 13: 30 (trinta) minutos, sendo 04 (quatro) tempos de 7:30 (sete minutos e trinta segundos) cronometrados e intervalo de 05 minutos entre o 2º e o 3º período. a) No primeiro tempo, nos 7’30 (sete minutos e trinta segundos) inicias da partida, não poderá haver substituição. Se atleta o estiver em quadra e não conseguir completar os 7”30 (sete minutos e trinta segundos) obrigatórios de qualquer quarto do jogo, ele deverá informar a arbitragem que não terá condições de completar os 7’30 (sete minutos e trinta segundos) do quarto, e a sua equipe ficará com 1 atleta a menos em quadra por 2 (dois) minutos. Caso a “lesão” seja após os 5”30 (cinco minutos e trinta segundos) do quarto, a equipe ficará com 1 atleta a menos em quadra até o final do quarto. b) As substituições serão proporcionais. Cada equipe terá que apresentar em quadra no mínimo 8 (oito) atletas. c) A equipe terá que apresentar no mínimo 8 (oito) atletas até antes do início do 4º período. d) A equipe que não apresentar 8 (oito) atletas, independente da justificativa, jogará normalmente, sendo que a vitória será atribuída a equipe adversária. e) Ao iniciar a partida e a equipe não tiver o mínimo de 8 (oito) atletas, esses poderão chegar até antes do início do 4º período e completar os 8 (oito) atletas. f) Caso a equipe comece o jogo com o número inferior a 8 (oito) atletas, e os atletas cheguem durante o transcorrer do jogo, a equipe só poderá completar 8 (oito) atletas. § 2° - SUB 14 e SUB 15: 30 (trinta) minutos, sendo 02 (dois) tempos de 15 (quinze) minutos cronometrados e intervalo de 05 minutos; § 3° - SUB 16, SUB 17, SUB 20, ADULTO e MASTER (masculino e feminino): 40 (quarenta) minutos, sendo 02 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos cronometrados e intervalo de 10 (dez) minutos.  Art. 27º - Das medidas disciplinares automáticas. § 1º - Por decisão unânime os filiados na Reunião de Aprovação do Regulamento, resolveram aprovar e tornar obrigatório as medidas disciplinares automáticas abaixo e as com base no regulamento nacional da CBFS e só se enquadrando seus artigos no que forem convenientes as infrações praticadas exclusiva no Campeonato Paraibano, aceitando, como únicas e definitivas as sanções, com o objetivo de assegurar agilidade de tempo e de gastos financeiros, além de pronta eficácia na incidência das sanções disciplinares automáticas, de caráter estritamente desportivo para os Campeonatos Paraibanos de Futebol de Salão, através do Comitê de Penas que será indicado pela Presidência da FPFS. § 2º - A equipe que deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens na praça de desporto, poderá ser penalizada conforme abaixo: PENA: Perda do mando de quadra de 10 (Dez) partidas, provas ou equivalente quando participante da competição oficial. Com a FPFS determinando o local das partidas e com o mandante pagando as despesas da partida. 



 
                  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) 99631-3044 -  e-mail: futsalpb@hotmail.com  - Site: www.futsalparaiba.com  

 

                                             
 § 3º - Incide nas mesmas penas a entidade que, dentro de sua praça de desporto, não prevenir ou reprimir a sua invasão, bem assim o lançamento de objeto no ginásio ou local da disputa do evento desportivo, que possa causar gravame aos que dele estejam participando.  § 4º - Caso a invasão seja feita pela torcida da entidade adversária, sofrerá a mesma punição.  § 5º - Não será permitido nos interiores dos ginásios o consumo de bebidas alcoólicas como também o uso de instrumentos de percussão, bateria, buzinas, charangas, cornetas e demais instrumentos que visem prejudicar a arbitragem e as equipes. Caso isso ocorra, o clube estará passível de punição.  § 6º - O atleta ou membro da comissão técnica que praticar agressões verbais contra atleta(s) técnicos, dirigentes de clubes, árbitros, anotadores/cronometristas e espectadores. PENA : Suspensão mínima por 01 (um) mês.  § 7º - O atleta ou membro da comissão técnica que praticar atos de violência (Agressões Físicas) contra atleta(s) técnicos, dirigentes de clubes, árbitros, anotadores/cronometristas e espectadores. PENA : Eliminação da competição.  § 8º - O atleta que usar as redes sociais para ofender, acusar árbitros e dirigentes da FPFS, será penalizado conforme abaixo: PENA: Suspensão por um prazo mínimo de 12 (doze) meses.  § 9º - O Oficial de Arbitragem que praticar agressões verbais contra atleta(s) técnicos, dirigentes de clubes, árbitros, anotadores/cronometristas e espectadores. PENA : Suspensão mínima por 01 (um) mês.  § 10º - Membro da Comissão Técnica que adentrar a quadra de jogo para atrapalhar o bom andamento da partida. PENA : Suspensão mínima por 12 (doze) meses.  § 11º - O Torcedor que adentrar a quadra de jogo para atrapalhar o bom andamento da partida. PENA: Perda do mando de quadra de 03 (três) partidas da equipe do mesmo.  CAPÍTULO VIII DA TABELA 
 Art. 28º - A tabela será organizada pelo Departamento Técnico da FPFS.  Parágrafo único - Após a divulgação da tabela (para as equipes, imprensa e em site oficial da entidade), as equipes terão um prazo de 02 (dois) dias para solicitarem através de oficio alteração das suas partidas como mandante. Transcorrido este prazo sem nenhuma solicitação por parte das equipes a tabela fica automaticamente mantida.  Art. 29º - A rodada ou partida só poderá ser suspensa, adiada ou antecipada, mediante acordo por escrito entre as equipes disputantes, desde que solicitado ao Departamento Técnico com antecedência 
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mínima de 72 (setenta e duas) horas antes da data de sua realização e homologada pela FPFS, devendo já conter este acordo nova data e local para a realização da partida ou rodada, antes do jogo subsequente de qualquer equipe. (Os casos extras, o Presidente da Federação Paraibana de Futebol de Salão providenciará o seu adiamento). No caso de solicitação de adiamento, a equipe terá que pagar o valor integral da taxa de arbitragem. Parágrafo único - Sempre que houver alguma equipe integrante dos campeonatos estaduais, envolvida em competição nacional promovida pela CBFS - Taça Brasil de Clubes, Campeonato Brasileiro de Seleções, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Jogos Escolares da Juventude, convocação da Seleção Brasileira ou JUB´s quando envolvidos 02 (dois) ou mais Atletas/Técnicos de uma mesma equipe, ficará a critério da FPFS a necessidade ou não de alteração na data dos jogos programados.  CAPÍTULO IX DO MANDO DE JOGO  

Art. 30° - Além de outras medidas indispensáveis à segurança e normalidade da partida, é também de competência da equipe que detiver o mando de jogo e seus dirigentes, solicitar ao Poder Público a presença de Agentes Públicos (Policia Militar), responsáveis pela segurança do público em geral dentro e fora dos ginásios nos locais de realização de eventos esportivos, como também, providenciar a troca de uniformes, sempre que houver semelhança de cores com seu adversário, utilizando sempre o bom senso. § 1º - Caso venham a ocorrer quaisquer animosidades, brigas, tumultos de qualquer natureza ou arremessos de objetos dentro da quadra, que venham a causar a paralisação da partida, com a consequente suspensão do jogo, independente de ser a equipe ou torcida os responsáveis, visitantes ou não, a FPFS aplicará, automaticamente, sansões de acordo com as hipóteses abaixo enumeradas, independente de ordem de aplicação:   1 - RETIRADA DO PÚBLICO PRESENTE DO GINÁSIO;  2 - JOGO COM PORTÕES FECHADOS;  3 - INTERDIÇÃO DO GINÁSIO OU QUADRA;  4 - PERDA DE MANDO DE JOGO.   § 2º - Para as categorias Adultas, Master, Sub 20, Sub 17, Sub 16, Sub 15, Sub 14, Sub 13, Sub 12, Sub 11, Sub 10, Sub 09 e Sub 08 a quadra de jogo deverá ter medida mínima de 17 (dezessete) metros de largura por 30 (trinta) metros de comprimento e a área de meta com raio de 06 (seis) metros. § 3º - Para a categoria Sub 07, a quadra de jogo deverá ter medida mínima de 14 (catorze) metros de largura por 27 (vinte e sete) metros de comprimento e a área de meta com raio de 04 (quatro) metros. § 4º - Caso haja venda de ingressos, ficarão a cargo da equipe/entidade que estiver sediando, a responsabilidade pelo recolhimento e encargos previstos na legislação brasileira decorrente da receita da renda dos jogos, como também se responsabiliza pelo excedente de público/torcedores presentes no ginásio local do jogo. § 5º - Quando houver interesse na cobrança de ingressos, informar à FPFS através de ofício, com antecedência mínima de 04 (quatro) dias. Informar o(s) valor(es) do(s) ingresso(s), sendo, no máximo, RS 15,00 (Quinze Reais). A Delegação visitante tem direito a vinte (20) ingressos. Aos torcedores visitantes será assegurado o mínimo de dez por cento (10%) dos lugares disponíveis.  § 6º - Em ginásios onde forem realizadas partidas pelos campeonatos estaduais, em qualquer categoria e naipe, não poderá haver a presença de cigarros e bebidas alcoólicas. 
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§ 7º - A equipe mandatária é única e exclusivamente responsável pela segurança dos atletas durante a realização da partida, principalmente no que diz respeito à quadra de jogo: piso da quadra e imediações, banco de reservas, alambrados, fixação do placar e luminárias e etc. Art. 31º - Independente do mando de jogo, as equipes participantes, deverão apresentar a mesa, uma bola em condição de jogo.  CAPÍTULO X DA SUSPENSÃO, ADIAMENTO OU ANTECIPAÇÃO DAS PARTIDAS  
Art. 32º - Quando tratar-se de suspensão, adiamento ou antecipação de partida, ficará a critério do Departamento Técnico, com a devida anuência da Presidência da FPFS, acatar ou não a solicitação, de modo que as demais equipes participantes não sejam prejudicadas. Parágrafo único - Inexistindo condições de segurança para iniciar a partida ou nela prosseguir, o Representante da FPFS deverá determinar a retirada do público do ginásio para iniciar ou dar continuidade ao jogo com portões fechados ou determinar a suspensão do jogo, elaborando relatório minucioso das causas da suspensão, cabendo à FPFS o envio do relatório á Comissão Disciplinar, que poderá determinar novo local e/ou data para a realização do tempo faltante ou de novo jogo se ainda não houver sido iniciado.  CAPÍTULO XI DAS ARBITRAGENS 
 Art. 33º - Os árbitros e os anotadores serão indicados pelo(a) Diretor(a) do Departamento de Oficiais da FPFS, não cabendo às equipes o direito a veto. § 1º - Os árbitros e os anotadores/cronometristas deverão comparecer ao local do jogo, 30 (trinta) minutos antes do início da partida, cabendo ao representante promover a sua substituição.  CAPÍTULO XII DO PROTESTO 
 Art. 34º - A equipe que se julgar prejudicada, deverá solicitar IMPUGNAÇÃO DA PARTIDA, formalizando por requerimento, em duas vias, devidamente assinadas pelo Presidente ou por procurador com poderes especiais e expressos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a realização da partida, acompanhado da taxa correspondente, que deverá ser depositada na conta da FPFS de nº Agência 0037, Operação 003, Conta Corrente 2232-9, na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e o comprovante de depósito, seja anexado ao requerimento. § 1º - Da taxa recolhida, ficará retido uma parte (50%), para custear as despesas administrativas da comissão disciplinar e a diferença se o protesto for procedente será devolvida, ou revertida em favor da FPFS, se improcedente. § 2º - Os recursos e revisões ao Tribunal de Justiça Desportiva – TJD, deverão ser formalizados através de requerimento no prazo de 02 (dois) dias, conforme o caput deste artigo, com comprovante da taxa correspondente depositada na conta da FPFS, que não será devolvida ao filiado. § 3º - Os inquéritos, processos ou recursos, não terão efeito suspensivo, ou seja, não poderão resultar na paralisação dos Campeonatos. CAPÍTULO XIII DA JUSTIÇA DESPORTIVA 
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                                                                                           SEÇÃO I DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPOTIVA Art. 35º - O Tribunal de Justiça Desportiva, composto de conformidade com a Lei n° 9.615/98 e regulamentada pelo Decreto – Lei n/ 2.574/98, compete processar e julgar, em última instância, as questões de descumprimento de normas relativas à disciplina e às competições desportivas, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.  SEÇÃO II DA COMISSÃO DISCIPLINAR Art. 36º - As Comissões Disciplinares Temporárias (1ª e 2ª), como primeira instância, será formada por 3 (três) membros e um suplente, a qual compete aplicar sanções decorrentes de infrações cometidas durante as disputas e constantes das súmulas ou documentos similares dos árbitros, ou, ainda, decorrentes de infração a este regulamento.  CAPÍTULO XIV DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 37º - Caberá ao clube sede, detentor do mando de jogo, providenciar a segurança às autoridades desportivas, oficiais de arbitragem, representante, atletas e ao público em geral, no local da competição e fora dele. Qualquer violência aos citados implicará no direito da FPFS interditar o local do jogo, marcando outro local para realização dos jogos restantes do clube que não providenciou a devida segurança, além de ficar sujeito a aplicações das penas impostas pela CBJD – Código Brasileiro de Justiça Desportiva.  Art. 38º - Sempre que houver manifestação/interesse do meio de comunicação (rádios, TVs ou Plataformas Digitais) para transmissão de jogos, a FPFS terá autoridade para determinar a mudança de dia e horário de qualquer jogo/rodada marcado.  Art.39º - As decisões emanadas das 1ª ou 2ª CD – Comissões Disciplinares ou mesmo do Tribunal de Justiça Desportiva da FPFS, entrarão em vigor na data de sua publicação em Nota Oficial da Entidade.  Art. 40º - A FPFS poderá, a qualquer tempo, por ato administrativo, fundamentado em informações advindas de seus Departamentos Técnicos ou de Árbitros ou ouvidor da competição, interditar qualquer praça de esportes que esteja sendo utilizada nos campeonatos por ela promovidos e/ou administrados, mantendo tal decisão até que sejam sanadas as restrições que geraram tal ato, na avaliação da Federação. Parágrafo único - Inclui-se nas informações mencionadas no caput deste artigo, o lançamento de objetos, latas, sandálias, pedras e outros que venham a prejudicar o andamento da partida, conforme art. 30º desse regulamento.  Art. 41º - Para facilitar a comunicação com a FPFS, o filiado deverá apresentar um e-mail, do Clube ou de um Diretor ou representante oficial, a fim de que possa tomar ciência das decisões administrativas / técnicas / jurídicas / arbitragem e outras, se necessário.  Art. 42º - A FPFS reservar-se-á o direito de indicar o clube campeão de cada categoria, para participar dos certames nacionais ou regionais, promovidos pela CBFS. 
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§ 1º - O Clube que for indicado pela FPFS como representante da Paraíba nas competições nacionais, caso tenha interesse, deverá comunicar, por escrito a FPFS até o dia 15 de Dezembro de 2020. § 2º - Inexistindo a comunicação por escrito, a FPFS reservar-se-á o direito de indicar filiado.  Art. 43º - Caso haja algum impedimento para conclusão do Certame Estadual de qualquer categoria, a FPFS reservar-se-á o direito de indicar um dos participantes desta categoria como representante da Paraíba no Certame Nacional.  Art. 44º - A equipe que pleitear antes de esgotadas todas as instâncias da Justiça Desportiva, matéria referente à disciplina e competições perante o Poder Judiciário, ou beneficiar-se de medidas obtidas pelos mesmos meios por terceiros, estará excluída do campeonato ou torneio que estiver disputando, além de outras sanções que possam ser aplicadas pela Justiça Desportiva.  João Pessoa, 27 de fevereiro de 2020.  

           


