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"Não jogue com a vida, fuja das drogas, pratique Futsal" 

DEPARTAMENTO TÉCNICO DESPORTIVO 006/2020 
 
 

ATO ADMINISTRATIVO DA PRESIDÊNCIA 
 

O Presidente da Liga Campineira de Futsal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Estatuto da Entidade e demais legislações esportivas em vigor,  
 

I. CONSIDERANDO a publicação do Livro Nacional de Regras de Futsal da CBFS 2020; 

II. CONSIDERANDO que constatamos ao lê-lo que houveram alterações e adaptações relevantes 
à Regra que estávamos habituados até a temporada 2019; 

III. CONSIDERANDO que com a paralisação ocorrida decorrente a pandemia do COVID 19, quando 
reiniciarmos as competições, esta Regras já estarão em vigor e deverão ser utilizadas; 

IV. CONSIDERANDO que a Liga Campineira de Futsal, pode utilizar algumas regras com adaptações; 

Resolve, após ouvir o Vice-Presidente, Diretor do Departamento Técnico e Diretor de Arbitragem, 
 
1. COMUNICAR as alterações para que todos tomem ciência imediatamente e antes do início da 

temporada 2020 
 
 

ALTERAÇÕES E ADAPTAÇÕES 
 
- TODAS AS “RECOMENDAÇÕES” PASSARAM A SER REGRA DE JOGO  
 
REGRA 1 
- 1.7 d) Nas metas é obrigatório o uso de redes que devem ser de corda, náilon ou material similar, 
enganchadas na parte posterior dos postes e do travessão e aos suportes de sustentação junto ao solo. 
Devem estar convenientemente sustentadas e colocadas de modo a não perturbar ou dificultar a ação 
do goleiro. Durante os jogos não é permitido pendurar toalhas ou qualquer outro objeto nas redes 
para não atrapalhar a visão dos árbitros nos lances de gol.  
 
REGRA 3  
- Identificar-se como capitão da equipe através do uso de uma braçadeira colocada em um dos braços 
e, cabe-lhe determinar o novo capitão, entregando-lhe a referida braçadeira, quando for expulso, tiver 
que deixar a quadra por uma contusão grave, ou qualquer outro motivo. O capitão da equipe não 
necessita estar na quadra de jogo para o início do jogo. Não é permitido o uso da braçadeira com 
esparadrapo, fitas, etc.. Quando não for cumprido este item deve ser relatado e o jogo realizado.  
Obs.: No caso das Competições administrada pela Liga Campineira de Futsal, será permitido a utilização 
destes materiais desde que sejam para afixar a braçadeira. Não será permitido que estes materiais 
substituam as braçadeira. 
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- 3.4 - EM TODOS OS JOGOS No banco de reservas de cada equipe podem ficar até 09 (nove) jogadores 
e 05 (cinco) membros da Comissão Técnica em uma das seguintes funções: 01 (um) Chefe de Delegação 
ou 01 (um) Supervisor, 01 (um) Treinador, 01 (um) Auxiliar Técnico, 01 (um) Preparador Físico, 01 (um) 
Atendimento Médico ou 01(um) Fisioterapeuta e 01 (um) Atendente, todos devidamente credenciados 
e identificados;  
Obs.: No caso das Competições administrada pela Liga Campineira de Futsal, serão permitido até 10 
(dez) jogadores e 03 (três) membros da Comissão Técnica, sendo Treinador, Atendente e Preparador 
Físico. 
 
- 3.6 - c) Quando o jogador entrar como goleiro linha de maneira irregular ou com a camisa diferente 
dos goleiros de sua equipe, os árbitros paralisam o jogo, retiram o goleiro linha da quadra e penalizam 
com cartão fora da quadra de jogo. O reinicio do jogo é de acordo com a regra e sempre observando a 
lei da vantagem. 
Obs.: No caso das Competições administrada pela Liga Campineira de Futsal, será permitido a utilização 
de uma camisa de cor diferente desde que com a mesma numeração do atleta de linha. Poderá ser 
utilizado o uniforme nº 2 da equipe. 
 
REGRA 4  
 
- 4.2 - EQUIPAMENTO BÁSICO  
 
- b) Colete – todos os jogadores reservas, obrigatoriamente devem usar coletes de cores diferentes das 
cores das camisas das duas equipes, somente retirando do corpo no momento em que for entrar no 
jogo, quando deve entregar na mão do jogador substituído.  
 
- i) Quando um jogador perder acidentalmente alguma peça de seu equipamento (tênis ou caneleira)  
na disputa da bola, os árbitros devem permitir que o jogador conclua a jogada até ficar sem a posse da 
bola, não sendo permitido recebe-la de volta até recompor seu equipamento. Se o jogador receber 
essa bola de volta, será penalizado com um Tiro Livre Indireto sem aplicação de cartão.  
 
4.7 - OFICIAIS DE ARBITRAGEM  
- b) Os oficiais de arbitragem em dupla ou quarteto podem utilizar camisas térmicas longas por baixo 
da camisa de mangas curta, estas devem ser da cor predominante das mangas da camisa;  
 
- i) Os árbitros(as) não podem exercer suas funções utilizando equipamentos ou objetos que sejam 
perigosos a eles ou aos jogadores, inclusive qualquer tipo de joias como, piercing, brincos, pulseiras, 
cordões, anéis, alianças, relógios, óculos, etc... Não será permitido cobrir esses objetos com 
esparadrapo ou similar. 
Obs.: No caso das Competições administrada pela Liga Campineira de Futsal, será permitido a utilização 
de térmica preta pelos árbitros, por entendermos que o preto faz parte do uniforme. 
 
 
REGRA 5  
- 5.2 - PODERES E DEVERES  
- 22) Devem anotar em seus cartões todos os gols com tempos, cartões aplicados com respectivos 
tempos e todos os incidentes ocorridos dentro e fora da quadra; 
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REGRA 8 
- 8.2 - Dado o sinal pelo árbitro, o jogo é iniciado por um dos jogadores, que movimentará a bola com 
os pés em direção ao lado contrário, devendo a mesma nesse momento estar colocada imóvel sobre o 
centro da quadra, cada equipe deve estar em seu próprio lado e nenhum jogador da equipe contrária 
a iniciadora do jogo pode aproximar-se a menos de 03 (três) metros da bola e nenhum jogador de 
ambas as equipes, pode invadir a meia quadra do adversário enquanto a bola não estiver em jogo. A 
bola vai estar em jogo quando ultrapassar inteiramente a linha de meia quadra. Para a bola de saída 
não se conta os 04 (quatro) segundos.  
 
- 8.6 - Se na bola de saída no 1º ou 2º períodos ou na reposição de bola após sofrer um gol, o jogador 
movimentar a bola para o lado ou para trás, deve ser repetido o lance, o jogador advertido verbalmente 
e na reincidência do mesmo jogador deve ser penalizado com cartão amarelo por atitude 
antidesportiva. A equipe continua com o direito de executar a saída de bola. A cada reinício de jogo se 
aplica o mesmo critério.  
 
- 8.8 - Na bola de saída, depois de autorizado pelo árbitro, o jogador adversário que invadir o círculo 
central ou a quadra adversária, antes que a bola esteja em jogo, os árbitros mandam repetir o lance e 
o jogador advertido verbalmente e na reincidência penaliza com cartão amarelo. 
 
REGRA 14  
 
- 14.1  
- b) O executor do tiro penal deve ser devidamente identificado pelos árbitros, mas estes não 
necessitam informar ao goleiro. Não existe limite de tempo para essa cobrança.  
   
- 14.3   
- c) Se o goleiro adiantar antes da bola ser movimentada e não resultar em gol, o árbitro responsável 
por esta verificação interrompe o jogo, manda repetir o lance e o goleiro vai ser advertido verbalmente 
e na reincidência penalizado com cartão amarelo. Se este goleiro for substituído e o substituto incorrer 
no mesmo erro vai ser também advertido verbalmente e na reincidência penalizado com cartão 
amarelo.  
 
- d) Se durante o jogo ocorrer uma segunda penalidade ou mais e o goleiro adiantar-se antes da bola 
ser movimentada e não resultar em gol, os árbitros procedem da mesma forma da primeira cobrança. 
  
- e) Quando o goleiro adiantar e mesmo assim, resultar em gol, o árbitro deve confirmar o gol, não 
havendo a necessidade de advertir o goleiro verbalmente ou com cartão amarelo.  
 
REGRA 15  
- 15.10 - Quando a bola sair da quadra de jogo em qualquer local da linha lateral e houver uma 
substituição nesse momento, o jogador substituto para executar essa cobrança primeiro tem que 
entrar na quadra para depois sair e executar a cobrança. Caso ocorra esta situação, um dos árbitros 
paralisa o jogo, adverte verbalmente este jogador, determina que o mesmo entre na quadra, depois 
saia da quadra e execute a cobrança. A bola permanece de posse da mesma equipe e não se aplica 
cartão.  



 

LCFS – LIGA CAMPINEIRA DE FUTSAL 
FUNDADA EM 11/06/1956 - Entidade de Utilidade Pública Municipal Lei nº 6467 de 15/05/1991 
 
Ginásio Rogê Ferreira - Av. João Batista Morato do Canto, 246 - Bairro São Bernardo - Campinas – SP 
Site: www.campinasfutsal.com.br  -  e-mail: campinasfutsal@gmail.com  

 

Todos os eventos esportivos e sociais da LCFS, tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Campinas. 
 

"Não jogue com a vida, fuja das drogas, pratique Futsal" 

-15.11 - Na reincidência do mesmo jogador, na mesma cobrança, um dos árbitros paralisa o jogo, aplica 
cartão amarelo e reverte o tiro lateral para a equipe adversária. Esse procedimento tem que ser 
adotado em cada cobrança do tiro lateral em que o jogador não entrou na quadra.  
 
REGRA17 
 - 17.3 - A bola vai estar em jogo assim que o tiro de canto for executado de acordo com esta regra e a 
bola chutada entrar em movimento. Não é necessário que a bola saia do quadrante para ser 
considerada em jogo. 
 

2. SOLICITAR que todos, obrigatoriamente, leiam o Livro Nacional de Regras de Futsal da CBFS 
2020. Disponibilizamos em formato PDF em nosso site, http://www.campinasfutsal.com.br, 
opção futsal, regras; 
 

3. ESCLARECER que o Departamento de Oficiais, estará à disposição de todos para quaisquer 
orientações e esclarecimentos; 
 

4. ESTE comunicado entra em vigor a partir de sua publicação. 
 
 

Campinas, 10 de Abril de 2020. 
 
 
 

Sr. Erasmo Pinto 
Presidente 

 


