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Regulamento Técnico UBABALO Futsal 



 

REGULAMENTO FUTSAL 
 

DAS EQUIPES/PARTICIPAÇÃO 

 Os times participarão de turno e returno jogando todos contra todos; 

 Cada equipe deverá possuir uma bola relacionada à categoria para o jogo, a fim de os 
atletas não sofrerem lesões; 

 Todos os atletas deverão estar munidos de Bíblias e do devocional que será 
disponibilizado, pois participarão do estudo bíblico relacionado a aspectos do futebol a 
cada rodada. (Obrigatório para manutenção da equipe no torneio); 

 Todos os atletas deverão estar uniformizados (camisa e calção), caso as camisas sejam 
parecidas a equipe mandante terá responsabilidade de utilização de coletes 

 Cada treinador deve recomendar a utilização de caneleiras. 

 A tolerância de atraso é de 10 minutos no primeiro jogo, caso exceda esse tempo a 
partida será considerada como WO, porém os atletas participarão do estudo bíblico 
normalmente 

DA INSCRIÇÃO 

 A taxa de inscrição para participação da competição será de R$ 220,00 (Duzentos e 

vinte reais) por categoria; 

 Cada equipe poderá inscrever até 15 atletas por categoria; 

 Caso a equipe não tenha completado o número de inscritos no momento da 
entrega da ficha de inscrição a mesma poderá inscrever o atleta até dia 
27/08/2016; 

 Todos os atletas deverão apresentar a carteirinha do torneio nos dias das partidas (com 
exceção da primeira rodada) ; 

 A carteirinha será confeccionada pela organização mediante fichas de inscrições 
entregues com cópias dos documentos e com fotos. 

 As fichas de inscrição deverão ser entregues no dia 26 de março de 2015; 
DA ABERTURA, ENCERRAMENTO E PREMIAÇÃO 

 A cerimônia de premiação será realizada em Nova Odessa no dia 29 de outubro em 
local a ser definido. 

 Todos as equipes deverão estar presentes na cerimônia de encerramento para que 
sejam realizadas as premiações individuais (Melhor goleiro, Artilheiro, Melhor 
jogador, Jogador Nota 10 (1 de cada equipe por assiduidade nas lições)). 

 Todas as equipes serão premiadas com medalhas personalizadas, porém a equipe 
campeã, vice-campeã e terceira colocada de cada categoria receberá troféu e medalha.  

DO TORNEIO 

 Os jogos terão duração de 15 minutos por 15 minutos, conforme orientação da 
Confederação Brasileira de Futebol de Salão; 

 Para cada partida os jogadores deverão apresentar a carteirinha do campeonato; 

  Não será aceito outro documento, a não ser a carteirinha ou o RG do atleta 

        Exceto na primeira rodada 

 Os dois melhores classificados de cada categoria se classificam para as finais. 

 Os dois últimos classificados disputarão o Terceiro Lugar. 

 Os critérios de desempate são: Número de pontos, número de vitórias, saldo de gols, 
gols pró e confronto direto 

 Todas as atualizações de placares, tabelas, artilheiros, etc serão anunciados na página 



 

CopaUbabalo no Facebook e no site da Ubabalo Cup. 
DOS ESTUDOS BÍBLICOS 

 A cada rodada será disponibilizado um questionário para cada atleta relacionado a lição 
bíblica ensinada na rodada anterior; 

 Caso todos os atletas realizem as lições, a instituição ganhará um ponto extra na tabela 
(Caberá ao técnico/professor cobrar a realização das lições durante a semana, isso faz 
parte do discipulado); 

 Não será permitido a realização da lição no dia da partida, caso isso ocorra os 
pontos não serão computados. 

 O ponto extra é válido apenas para a fase de pontos da  competição. 

 Caso a instituição não apresente o estudo bíblico em duas rodadas a mesma será 
automaticamente desclassificada do torneio, tendo em vista que nosso maior objetivo 
é o discipulado dos participantes. 

 Caso um atleta não entregue nenhuma das lições da primeira fase ele estará 
automaticamente excluído da segunda fase. 

DA ARBITRAGEM 

 A arbitragem será convidada e os árbitros, por isso, devemos ser compreensivos e em 
momento algum questionar as atitudes da arbitragem . 

 O valor da arbitragem será conversado e acertado por Jogo. 
 

DA DISCIPLINA 

 Todo jogador que receber 2 cartões amarelos automaticamente estará suspenso da 
partida seguinte independente da fase a ser disputada, porém deverá participar do 
estudo bíblico do jogo seguinte e caso não participe estará suspenso da partida 
posterior também. 

 Todo jogador expulso estará suspenso da partida seguinte, porém deverá participar do 
estudo bíblico do jogo seguinte e caso não participe estará suspenso da partida 
posterior também. 

 A regra vale para passagem de fase também, onde os cartões não serão zerados. 

 Qualquer atleta que por ventura pronunciar palavras de baixo calão durante as 
partidas, será punido com cartão amarelo e a equipe do mesmo sofrerá falta técnica, 
sendo a mesma batida da onde o árbitro da partida indicar. 

DOS LOCAIS DOS JOGOS 

 O local dos jogos serão em Nova Odessa no Ginásio do Santa Luisa 
 

É IMPORTANTE QUE DURANTE OS JOGOS AS INSTITUIÇÕES TENHAM BOLSA DE MASSAGEM E 

GELO PARA EVENTUAIS CONTUSÕES. SE POSSÍVEL DEIXAR AS EQUIPES DA SAMU DE SOBRE 

AVISO SOBRE O EVENTO. 


