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CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY 2022. 

 

REGULAMENTO TÉCNICO 

 

Será disputado com a participação de dezenove (19 ) equipes. 

GRUPO “A” (07 Equipes)                                                                                               
SEM CONEXÃO – VILA NOVA – FUNÇÃO – DESPORTIVO POSSENSE – 

SÃO JOSÉ – SEM COMPROMISSO – 100 LIMITES.                                                                                      
. 

GRUPO “B” (06 equipes) 
CRUZEIRO – AUDAX – EXPLOSÃO – HARAS AEJ – FUT SEGUNDA – 

PALERMO.   

GRUPO “C” (06 equipes) 
AMIGOS DO PAULINHO – BANG BANG – M S P – REAL – FUT FÁCIL –              

SÓ AMIGOS. 

                                                       

Jogam-se todos contra todos no mesmo grupo. 

Classificam-se as duas (02) melhores colocadas de cada grupo e os dois 

(02) melhores 3º colocados para as disputas das quartas de finais. 

Em caso de empate por número de pontos ganhos, adotam-se os seguintes 

critérios de desempate na primeira fase (válido também para decidir os 

dois 3º melhores colocados) 

a) Confronto direto (somente entre duas equipes); 

b) Maior número de vitórias; 

c) Melhor saldo de gols; 

d) Maior número de gols marcados; 

e) Menor número de cartão vermelho; 

f) Menor número de cartão amarelo; 

g) Sorteio 

Nas – QUARTAS DE FINAIS – SEMIFINAIS e FINAL, em caso de empate a 

decisão será através de cobrança de Pênaltis, três (03) para cada equipe.                                                                                                  

Em todos os jogos do campeonato, o tempo de jogo será corrido, parando 

somente quando acontecer alguma falta.  



 

 

O tempo de jogo será de 20 min. x 20 min., nas Semi Final e Finais será de 

25 min. x 25 min. 

Será obrigatório a apresentação de um documento com foto para o atleta 

poder jogar (não será aceito documento digital). 

As inscrições complementares de atletas serão permitidas até o último 

jogo de cada equipe na 1ª fase. 

Só poderão participar do campeonato atletas e integrantes da comissão 

técnica que possuem vínculo com o município de Santo Antônio de Posse. 

Cada equipe pode inscrever 14 atletas (nascidos até o ano de 2005). 

Lateral e escanteio será cobrado com os pés. 

Tiro de meta com as mãos, mas o goleiro não pode jogar a bola dentro da 

área adversária 

Pode recuar a bola para o goleiro, mas ele (goleiro) não pode pegar com 

as mãos. 

Barreira de 5 metros. 

Após a 7ª falta acumulativa, a 8ª falta será direta (sem barreira) da marca 

do pênalti. 

O atleta que cometer 5 faltas estará eliminado da partida (tem que ser 

substituído). 

Saída de bola não pode ser chutada direta. 

O goleiro não poderá jogar a bola com as mãos dentro da área adversária.        

 

 

 

 

Santo Antônio de Posse, 20 de Setembro de 2022. 
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