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REGULAMENTO 
 
 

Artigo I: Dos Objetivos: 

O  XXXI   CAMFEJ   2013   tem   por   objetivo   promover   os intercâmbios esportivos 

sociais e culturais entre atletas, bem como oportunizar aos participantes a elevação do seu 

potencial e sobretudo intensificar em cada um a emoção e o orgulho da participação. 

 

Artigo II: Das Inscrições e Participação das Equipes: 

a) As equipes poderão inscrever no máximo 12 atletas. 

b) Participarão do XXXI CAMFEJ atletas do Vale do São Lourenço que sejam moradores. 

c) Cada equipe poderá inscrever dentre os 12 atletas inscritos, sendo explicito 01 JOGADOR 

DE LINHA E 01 GOLEIRO que não seja do Vale do São Lourenço. 

d) Todo atleta, deverá estar regularmente inscrito. 

e) Depois que as equipes entregarem as fichas de inscrição não poderá inscrever mais nenhum 

componente na mesma, OBS. AS FICHAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE 

PREENCHIDAS 48 HORAS ANTES DA COMPETIÇÃO. 

f) Caso sejam constatados documentos falsificados ou atletas inscritos irregulares, os casos 

serão encaminhados as autoridades competentes, tendo como responsável o técnico ou 

dirigente da equipe. 

g) O atleta que se inscrever comprovadamente em duas equipes, terá que optar por uma 

equipe 48 horas antes da primeira partida, caso contrário não participara do XXXI CAMFEJ, 

não podendo jogar em nenhuma equipe sistematicamente. 

h) Cada equipe deverá ter um capitão e este deve estar com a faixa em amostra, 

i) Cada equipe deverá trazer uma bola em condições de jogo. 

j) O   valor   da   taxa   de   inscrição   será   de   R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) (O 

VALOR DA INSCRIÇÃO TEM QUE SER EM DINHEIRO) paga no ato da inscrição.  

k) A equipe não poderá jogar se não tiver sua inscrição paga. 

l) Os jogadores deverão estar devidamente uniformizados e com todo material de proteção, 

ex. caneleiras etc. 

m) 0 que irá comprovar que o atleta é do Vale do São Lourenço será: RESIDÊNCIA DE 

SEUS PAIS OU A SUA RESIDÊNCIA. 



Artigo III: Compete a Comissão Organizadora: 

a) A direção do XXXI CAMFEJ. 

b) Encaminhar os casos de indisciplinas para serem julgados pela comissão disciplinar. 

c) Confeccionar regulamento e tabela do XXXI CAMFEJ. 

d) Observar e fazer cumprir o regulamento e tabela do XXXI CAMFEJ. 

e) Aprovar ou determinar a perda dos pontos, quando qualquer equipe estiver utilizando 

atletas sem condições de jogo no XXXI CAMFEJ. 

f) Elaborar com base nos resultados dos jogos aprovados, classificação final nas respectivas 

fases do campeonato. 

g) Designar árbitros, anotadores e cronometristas, não sendo admitido qualquer impugnação 

ou veto dos indicados. 

h) A organização do XXXI CAMFEJ ficará para a equipe da DECEL - DIRETORIA DE 

ESPORTES. 

i) Designar data, hora e local para a realização dos jogos. 

 

Artigo IV: Da Comissão Disciplinar: 

a) Cabe julgar os casos de indisciplina encaminhados pela comissão organizadora, punindo se 

necessário através de relatório da arbitragem, reunindo-se sempre que necessário, após 

passado 12 horas da realização do jogo em que houver ocorrência para julgar. 

b) Em hipótese alguma, nenhum protesto de equipes serão julgados de quando apresentados 

fora do prazo previsto em lei que é de 12 horas, após os acontecimentos, e também sem o 

devido pagamento da taxa de protesto no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais). 

c) Os jogadores (atletas) que forem expulsos por agressão à arbitragem, comissão 

organizadora e até mesmo a atletas, os   mesmos   serão  julgados   e   encaminhado   para   a 

federação de futsal do Estado de Mato Grosso, podendo ficar suspenso de qualquer 

competição futura realizada pela mesma. 

Parágrafo   Único:  Caso  houver julgamento  que  estrapole o conhecimento   da   Comissão   

Disciplinar,   caberá   a   mesma verificar no código disciplinar e penal da CBFS. Os membros 

que formarão se encontram ao final deste regulamento. 

 

Artigo V: Da Disciplina e Penalidades: 

Os membros serão nomeados pela DECEL, para aplicação imediata e em procedimento 

sumário de sanções decorrentes de infrações cometidas antes, durante e após as disputas e 

constantes nas súmulas ou documentos similares dos árbitros, delegados e coordenadores. 



Das decisões da comissão disciplinar não cabem recursos. 

Será competente para interpor recursos junto a comissão disciplinar, o capitão da equipe. 

 

Artigo VI: Serão Aplicadas Penas Disciplinares Classificadas em: 

Advertência, suspensão e eliminação dos jogos as equipes, aos atletas, bem como as pessoas 

de responsabilidade definida e pertencente as equipes que tem incorrido as seguintes 

infrações: 

a) Prejudicar o bom andamento dos jogos ou do campeonato. 

b) Promover desordens antes, durante ou após os jogos ou do campeonato, até 300 metros de 

distância dos locais dos mesmos. 

c) Incentivar os atletas ao desrespeito as autoridades ou adversários. 

d) Estimular os atletas a prática da violência. 

e) Proferir palavras ou fazer gestos ofensivos a moral. 

f) Atirar objetos dentro dos locais dos jogos. 

g) Invadir os locais dos jogos. 

h) Faltar com respeito as autoridades ou dirigentes dos jogos ou do campeonato. 

i) Agressão mutua de dirigentes. 

j)  Tentar agredir ou agredir árbitros, demais autoridades ou adversários, 

k) Depredar as instalações, locais dos jogos ou competições. 

l) Fraudar ou contribuir para com a fraude de documentos de identificação ou de inscrições 

dos atletas. 

 

Artigo VII: Da Premiação:  

A premiação do XXXI CAMFEJ é: 

1º LUGAR - TROFÉU - R$ 5.000,00 

2° LUGAR - TROFÉU- RS 1.500,00 

MELHOR GOLEIRO - R$ 100,00 

MELHOR ATLETA - R$ 100,00 

ARTILHEIRO - RS 100,00 

ATLETA REVELAÇÃO - RS 100,00 

 

Artigo VIII: Da Forma de Disputa: 

a) As composições das chaves serão formadas pela comissão organizadora. 

b) Participarão do XXXI CAMFEJ 2013 – VIDE TABELA 



c) PRIMEIRA FASE: VIDE TABELA 

d) SEGUNDA FASE: VIDE TABELA 

e) SEMI FINAL: Classificam para esta fase as quatro equipes vencedoras dos seus jogos, 

sendo: VIDE TABELA 

f) FINAL: Classificam-se para a final as duas equipes que vencerem os seus jogos na fase 

semi final. 

g) O critério de Pontuação será o seguinte: 

- Vitória - 03 pontos 

- Empate - 01 ponto 

- Derrota - 00 ponto 

- WO - 03 pontos 

 

h) Em caso de empate por pontos entre duas ou mais equipes será a dotado o seguinte critério: 

1 - maior número de vitórias 

2 - maior saldo de gols 

3 - maior número de gols prós 

4 - menor número de gols sofridos 

5 - confronto direto 

6 - sorteio 

Parágrafo Primeiro: configuram-se desistência as seguintes situações: 

- Deixar de informar a comissão central organizadora em tempo pré estabelecido a sua 

desistência no evento. 

- Deixar de comparecer para uma disputa de uma partida de (W.O.) 

- Desistir  da competição antes da homologação dos resultados. 

Parágrafo Segundo: em caso de abandono, desistência ou W.O. (vitória por ausência) serão 

considerados nulos os resultados das partidas realizadas pela equipe na fase e a mesma estará 

automaticamente eliminada da competição. 

 

Artigo IX: Das  Semi-Final e Final: 

a) Nenhuma equipe nesta fase jogará pelo empate, caso as equipes terminarem empatadas, as 

partidas serão decididas no tempo extra que será de 10 minutos, divididos em dois tempos de 

05 minutos cada, se persistirem empatadas serão adotadas cobrança de tiro livre direto sendo 

05 cobranças para cada equipe, cobrada de formas alternadas por atletas diferentes, indicados 

pelo capitão da equipe antes do inicio das cobranças, dentre os atletas inscritos em sumula. 



Parágrafo Único: Persistindo o empate, serão cobrados os tiros livres alternadamente (1 x 1) 

por atletas diferentes dos que cobraram os 05 primeiros até que se conheça o vencedor. Será 

vedada a repetição de cobrança pelo mesmo atleta antes que todos os demais de sua equipe 

efetuem a cobrança. 

 

Artigo X: Dos Cartões: 

O atleta que receber (01) um cartão vermelho durante uma partida do campeonato estará 

automaticamente suspenso da partida seguinte, podendo receber outras punições após o seu 

julgamento pela comissão disciplinar que irá se embasar nos fatos relatados na súmula pelo 

árbitro e ou também no relatório do mesário (representante legal da comissão organizadora). 

O atleta que receber (02) dois cartões vermelhos diretos durante o campeonato será 

automaticamente eliminado da competição. 

O atleta que receber (03) três cartões vermelhos em deterimento do cartão amarelo durante o 

campeonato também ficará automaticamente eliminado da competição. 

O atleta que receber (02) dois cartões amarelos em partidas distintas do campeonato estará  

Apto a jogar a partida seguinte diante pagamento de R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). 

A contagem de cartões, para fins de aplicação de suspensão automática é feita separadamente 

e por tipologia de cartão, não havendo possibilidade de o cartão vermelho anular o amarelo, já 

recebido na mesma ou em outra partida da competição. 

As punições dos cartões serão as mesmas para a comissão técnica e demais pessoas inscritas 

nas equipes. 

A quantificação de cartões recebidos independe de comunicação oficial, sendo de 

responsabilidade exclusiva das equipes o seu controle. 

 

Artigo XI: Disposições Gerais: 

a) O XXXI CAMFEJ será regido pelas regras oficiais da CBFS, no que não estiver 

especificado neste regulamento. 

b) Cabe ao atleta o conhecimento das regras oficiais de futsal e das normas estabelecidas no 

regulamento que regem esta competição. 

c) Que fique bem claro, a equipe que vier inscrita em primeiro plano na tabela de jogos, 

manterá o mando do jogo no qual obrigará trocar de camisa em 15 minutos, após 

determinação do árbitro, se for o caso. 

d) A tolerância para o inicio dos jogos será de 15 minutos, salvo em questões de força maior a 

serem julgados. 



e) Se houver algum caso de W O e for confirmada a negligência por parte da equipe infratora, 

esta estará automaticamente eliminada do XXXI CAMFEJ. 

f) É vetado o inicio de uma partida sem que as equipes contem com um número mínimo de 03 

três atletas, nem será permitida sua continuação ou prosseguimento se uma das equipes ou 

ambas, ficar reduzida a menos de 03 três atletas na quadra de jogo. 

g) A partida que for interrompida por falta de energia elétrica, de segurança ou qualquer outra 

intempérie, deverá ser continuada com o tempo que faltava para ser jogado, exceto quando for 

interrompida por insuficiência de atletas de uma ou de ambas as equipes, já que nesse caso a 

partida é considerada encerrada. 

h) Na continuação de uma partida, somente poderão participar os atletas e comissão técnica, 

que estavam relacionadas para o jogo no dia em súmula, 

i) A duração de cada jogo será de 40 minutos, divididos em dois tempos de 20 minutos 

cronometrados, com intervalo de 10 minutos corridos. 

j) A comissão organizadora não se responsabilizará por acidentes que possam acontecer com 

atletas e dirigentes durante ou depois do XXXI CAMFEJ. 

k) Não será permitida a participação de nenhum atleta ou dirigente embriagado em qualquer 

jogo. 

l) Somente será permitido a presença no banco os atletas e dirigentes inscritos, os demais será 

vetada a presença no banco durante a partida. 

m) Caso um dos goleiros se contundir dentro ou fora de quadra e for comprovada 

clinicamente a impossibilidade de participar do campeonato, a equipe poderá inscrever um 

outro, dentro das condições do regulamento, que fique claro que este critério é somente para o 

goleiro. Esse comunicado deverá acontecer com no máximo de 12 horas de antecedência do 

jogo. 

n) Os casos omissos a este regulamento, serão resolvidos pela coordenação do evento, após a 

consulta da coordenação disciplinar ou coordenação geral do XXXI CAMFEJ 2013. 

o) O ano mínimo permitido para o atleta jogar o XXXI CAMFEJ É 1997. 

p) A categoria mirim seguirá este mesmo regulamento, salvo questões maiores e vide tabela. 

 

Artigo Único: Em complemento ao artigo II inciso I do regulamento do XXXI CAMFEJ 2013  

a equipe que não cumprir o artigo e inciso acima descrito, o capitão da equipe infratora será 

punido com 01 cartão amarelo já no inicio da partida. 
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