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REGULAMENTO 

 

01. O II Torneio Interbancário de FUTSAL 2017 de SANTARÉM será realizado no dia 29 de abril de 

2017 com inicio às 9h, tendo como objetivo o entretenimento entre os bancários. 

 

02. As inscrições das equipes deverão ocorrer até as 16 horas do dia 20.04.2017, na Secretaria de 

Esporte do Sindicato dos Bancários do Pará, SUBSEDE SANTARÉM, Tv. Dom Amando, 787, Santa 

Clara. CEP: 68005-420. Fone: (93) 3064-5579, ou via o email:  esportes@bancariospa.org.br  

 

03. Será permitida a inscrição de até dez (10) atletas por equipe.  O Torneio é aberto aos bancários 

sindicalizados. Os atletas poderão se sindicalizar até o início do Torneio. 

 

Parágrafo Único – As equipes poderão ser compostas com funcionários de mais de uma agência. No 

entanto, o jogador que tenha participado de jogo por uma equipe não poderá jogar por outra equipe. 

 

04. Antes do início de cada jogo, as equipes devem apresentar perante a mesa organizadora com a 

identidade de todos os atletas que entrarão em quadra, que será confrontada com a relação de 

atletas inscritos. 

 

05. As equipes devem se apresentar para os jogos devidamente uniformizados, com jogos de 

camisas, calções e meiões, com o mesmo padrão de cor. É exigido o uso de sapato tênis para a 

prática de futsal.  

 

DO TORNEIO 

 

06. Os jogos serão disputados na quadra do Ginásio da AABB Associação Atlética Banco do Brasil, 

localizado: Rua Antônio Bastos - Caranazal, Santarém – PA. 
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§ 1º - A primeira rodada se iniciará às 9h. Os jogos serão de dois tempos de 10 minutos cada. 

Terminando a partida em empate, serão cobrados três pênaltis por cada equipe, e mantendo o 

empate será cobrado um pênalti alternado. 

 

§ 2º - A equipe deverá se apresentar com no mínimo 5 (cinco) atletas, devidamente uniformizados e 

identificados, para poder disputar a partida; 

 

07. Cartões: Serão aplicados pelos árbitros do jogo, de conformidade com as regras do esporte.  

Amarelo (Advertência) e Vermelho (Expulsão). O jogador que receber o terceiro cartão amarelo, em 

jogos diferentes e/ou cartão vermelho, ficará suspenso por um jogo e assim sucessivamente. 

 

08. Cada jogo terá 02 tempos de 10 minutos corridos, sem intervalo. O cronômetro será parado nos 

pedidos de tempo técnico e após a marcação de gols até o retorno da bola em jogo. 

 

09. As equipes disputarão entre se, em chave única. Serão classificadas as quatro melhores 

equipes.  

 

Parágrafo 1º - As equipes classificadas jogarão: a primeira colocada contra a quarta e a segunda 

contra a terceira, sem a vantagem do empate. 

 

Parágrafo 2º - A final do torneio será disputada entre as duas vencedoras dos jogos da semifinal. 

 

10. O jogo final será de dois tempos de 15min cada, com intervalo de 5 minutos. Em caso de empate 

no tempo normal, serão cobrados pênaltis com três cobranças para cada equipe, e persistindo o 

empate serão cobradas penalidades alternadas até que se tenha o vencedor. 

 

11. O critério de pontuação será de 3 (três) pontos para a equipe vencedora, zero ponto para a 

perdedora. 
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12. O juiz será autoridade máxima dentro de quadra, sendo obrigatório que os atletas acatem suas 

marcações e decisões. 

 

13. Agressões físicas e morais, provocada por jogadores/representantes das equipes, aos juízes, 

torcedores e Mesa Organizadora serão punidas imediatamente com a exclusão do atleta ou da 

equipe do torneio pela Coordenação do Torneio. 

 

14. Premiações do II Torneio Interbancários de Futsal 2017 de Santarém: 

 # 01 troféu ao campeão 

 # 01 troféu ao vice-campeão 

 # 01 troféu ao artilheiro 

 # 01 troféu ao melhor goleiro (menos vazado/número de partidas jogadas) 

 # Medalhas aos atletas campeões 

 

15. A inscrição da equipe no Campeonato implica em concordância com todas as disposições deste 

regulamento. 

 

16. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Campeonato.        

 

Santarém-Pará, 04 de abril de 2017. 


