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REGULAMENTO TÉCNICO 
 

Artigo 1º - Somente poderão participar do Torneio Amistoso de Futsal ASC, as entidades filiadas que                
estiverem devidamente regularizadas a partir de 2018 e que estejam atendendo às exigências contidas              
no Regulamento Geral; 

Parágrafo Primeiro - Aqueles atletas que não possuem carteirinha 2018 e forem admitidos em 2019, a                
entidade responsável deverá enviar ofício à FMDS com nomes completos e seus respectivos números              
RG. 

Artigo 2º - Antes do início da competição as entidades deverão apresentar a relação dos membros                
presentes, no formulário fornecido pela Diretoria desta, em três vias e devidamente preenchidas, ao              
Delegado da FMDS 30 minutos antes do início das partidas; 

Artigo 3º - A distribuição da delegação de cada entidade participante, de 15 (quinze) membros, deverá                
obedecer à seguinte composição: 

a) 12 atletas; 

b) 01 técnico; 

c) 01 delegado; 

d) 01 massagista. 

Artigo 4º - A entidade participante também deverá trazer a bandeira oficial da mesma e 02 (dois)                 
uniformes distintos e completos; 

Artigo 5º - Os atletas e membros da comissão técnica deverão apresentar ao Delegado da FMDS a                 
carteira de registro da FMDS 2018 ou a carteira de identidade quando solicitada e o não atendimento                 
será notificada a irregularidade na respectiva súmula, ficando o atleta/membro da comissão técnica             
impedido de participar da partida;  

Artigo 6º - As delegações deverão participar da Abertura que acontecerá antes do início das               
competições devidamente uniformizados e com a bandeira oficial da instituição representativa, no            
Ginásio Califórnia, Av. Francisco Firmo de Matos, 3 - Eldorado, Contagem - MG; 

Artigo 7º - As disputas serão entre 4 equipes masculinas e 3 femininas 

1º Parágrafo – MASCULINO terá apenas um único grupo disputando a fase de pontos corridos, sendo: 

Grupo Único: 4 equipes disputarão por pontos corridos, sendo todos contra todos. Vencedores da fase               
de pontos corridos serão 3 equipes, que disputam entre si pela maior pontuação para conhecermos o                
1º, 2º e 3º colocados. 
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2º parágrafo – FEMININO terá apenas um único grupo disputando a fase de pontos corridos, sendo: 

Grupo Único: 3 equipes disputarão por pontos corridos, sendo todos contra todos. Vencedoras da fase               
de pontos corridos serão 3 equipes, que disputam entre si pela maior pontuação para conhecermos o                
1º, 2º e 3º colocados. 

Artigo 8º - As partidas serão disputadas pelo sistema de pontos corridos para então conhecer seus 3                 
melhores colocados que disputarão nas categorias masculino e feminino; 

Parágrafo Único: Para o desempate entre duas ou mais equipes segue-se a ordem definida abaixo: 

1º - Maior número de pontos; 

2º - Maior saldo de gols; 

3º - Maior número de gols pró; 

4º - Confronto direto; 

5º - Menor número de cartões vermelhos recebidos; 

6º - Menor número de cartões amarelos recebidos; 

7º - Sorteio; 

Artigo 9º - As partidas terão dois tempos distintos de 20 (vinte) minutos corridos com intervalo de 10                  
(dez) minutos, e tempo técnico de 1 minuto para o primeiro tempo e segundo tempo, e o vencedor terá                   
03 (três) pontos, o perdedor nenhum ponto e em caso de empate cada participante terá 01 (um) ponto. 

Artigo 10º - O atleta que for expulso da partida ou receber o segundo cartão estará automaticamente                 
suspenso por 01 (um) partida devendo ocorrer na primeira partida após aquela que houve a infração; 

Artigo 11º - As partidas terão uma tolerância máxima de 15 (quinze) minutos de atraso após o seu                  
início ser declarado pelo árbitro e será declarada vencedora a equipe presente por W x 0, o que                  
corresponde a 1 (um) x 0 (zero); 

Artigo 12º - As regras serão aquelas de acordo com a Federação Mineira de Futsal – FMFS, ressalvado                  
as adaptações contidas nesse regulamento técnico; 

Artigo 13º - Caso omissos serão deliberados pela Comissão Disciplinar – CD, nomeada pelo Tribunal               
de Justiça Desportiva ou pela Diretoria da FMDS, especialmente para a presente competição, com              
amplos poderes de aumentar as citadas penalidades como impor outras penalidades àqueles que             
cometerem infrações graves. 
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Artigo 14º - O presente Regulamento Técnico foi aprovado pela Diretoria da ASC sob a supervisão da                 
FMDS na sede da ASC no dia 20/02/2019 e todos os participantes devem tomar conhecimento como                
cumprir os artigos acima e caso haja descumprimentos os fatos ocorridos serão encaminhados à              
Diretoria e ao TJD para os fins cabíveis. Até dia 20/02/2019 acontecerá o sorteio. 

 

Cumpra se! 

 

Belo Horizonte, 20 defevereiro de 2019. 

 

Diretor de Esportes da ASC 

 

Associação dos Surdos de Contagem – ASC Associação dos Surdos de Betim – ASB 

Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte – SSBH Associação dos Surdos de Minas Gerais – ASMG 
 

 


