REGULAMENTO GERAL
I. JUSTIFICATIVA
O Torneio de Futsal do SESC é uma competição entre Escolas e Escolinhas de futsal,
que busca um congraçamento e oportuniza a participação efetiva em uma atividade física com
característica esportiva e social.
II. DO TORNEIO
A competição será disputada, nas categorias Sub 13(2004), Sub 12(2005), Sub 11
(2006), Sub 10(2007) e Sub 09(2008/2009. A competição será realizada no período de 06/11 a
13/11/2017, no Ginásio Jardim dos Estados (segundas e quartas) e no Ginásio Principal (terça,
quinta, sexta e sábado), ambos localizados no SESC Camillo Boni no período noturno das
18:30 as 21:00 e no sábado período vespertino das 14:00 as 16:30. A arbitragem será
realizada pelos Analistas de esportes e recreação do SESC Camillo Boni. O Torneio será
disputado por quatro equipes/categoria e o sistema de disputa será em grupo único, avançando
a final as duas melhores equipes. Caso haja coincidência de uniformes, a coordenação
fornecerá coletes. As partidas terão duração de dois tempos de 10 minutos corridos com
intervalo de 3 minutos nas categorias: Sub 09, Sub 10, Sub 11, Sub 12 e 12 minutos na
categoria Sub 13.
III. DAS CLASSIFICAÇÕES
Cada vitória valerá 03 pontos; empate 01 ponto; derrota 00 ponto. Caso no final da fase
de classificação duas ou mais equipes terminarem empatadas em número de pontos,
utilizaremos os seguintes critérios de desempate:
A. Número de vitórias
B. Maior saldo de gols
C. Confronto direto
D. Maior número de gols marcados
E. Menor número de gols sofridos
F. Sorteio.
Na final, havendo empate no tempo normal, haverá a cobrança de uma série de 03
penalidades máxima para cada equipe alternada. Caso empate a série, haverá uma cobrança
alternada para cada equipe até que se conheça o vencedor.
IV. DAS IRREGULARIDADES E IMPUGNAÇÕES
Caso ocorra qualquer problema de ordem disciplinar, o árbitro da partida terá autonomia
para pedir que o professor da equipe representada faça a alteração do mesmo.
V. DA PREMIAÇÃO
As equipes finalistas de cada categoria serão premiadas com medalhas.

