
 
 

Local: Centro Esportivo Universitário CEU/UFMG – 30 de novembro de 2019 

REGULAMENTO: a competição 2º Torneio de Futsal Internacional da 

DRI/UFMG 2019, será realizada de acordo com as Regras Nacionais adotadas 

pela CBFS – Confederação Brasileira de Futebol de Salão e pelas normas 

regidas no presente regulamento.  

1. A competição de Futsal para o sexo masculino e feminino terá partidas de 
duração de 20 (vinte) minutos, divididos em 02 (dois) tempos de 10 (dez) 
minutos corridos, com intervalo de 10 (dez) minutos entre eles.  

2. A partida em que uma das equipes não comparecer ao local e horário 
determinado, conforme cronograma disponível no final deste regulamento, 
será considerada W x O.   

3. Na hipótese de uma equipe vencer por W x O, além dos 03 (três) pontos 
ganhos terá a seu favor o resultado de 02 x 00 (dois gols a zero).  

4. A equipe que perder por W x O com justificativa formal perante a comissão 
organizadora no período de uma hora após o horário de início da partida, 
permanecerá na competição. 

5. Estará suspenso da partida subsequente, o(a) atleta, que receber:  

5.1. 01 (um) cartão vermelho (expulsão) ou;  

5.2. 02 (dois) cartões amarelos (advertência);  

6. As classificações das equipes serão determinadas pela obtenção dos 
pontos de cada uma, considerando-se os seguintes critérios:  

6.1. Vitória: 03 (três) pontos; 

6.2. Empate com gols: 02 (dois) pontos;  

6.3. Empate sem gols: 01 (um) ponto;  

6.4. Derrota ou ausência: 00 (zero) ponto.  

7. Para o Torneio Feminino, será considerada campeã a equipe que somar 
maior número de pontos ganhos e, como segunda colocada a que lhe 
seguir imediatamente na ordem decrescente; 



 

8. As equipes do Torneio Masculino serão divididas em 2 (dois) grupos e cada 
equipe jogará 2 (duas) partidas no grupo, conforme definição por sorteio. 

9. Para o Torneio Masculino, será considerada classificada a equipe que 
somar maior número de pontos ganhos em cada grupo. 

10. Quando houver empate entre 02 (duas) equipes na soma de pontos, o 
desempate dar-se-á da seguinte maneira e em ordem sucessiva de 
eliminação:  

10.1. Resultado do confronto direto;  

10.2. Maior número de vitórias na fase;  

10.3. Menor número de gols sofridos;  

10.4. Maior número de gols marcados;  

10.5. Melhor índice disciplinar no grupo ou fase, sendo:  

10.5.1. menor número de cartões vermelhos; 

10.5.2. menor número de cartões amarelos;  

10.6. Disputa de 3 (três) pênaltis entre as equipes. 

11. As equipes classificadas dos grupos do Torneio Masculino disputarão uma 
partida final.  

12. No caso da final do Torneio Masculino, partida que necessita de um 
vencedor, o desempate dar-se-á da seguinte maneira:  

12.1.1. Será disputada uma prorrogação de 10 (dez) minutos, 02 
(dois) tempos de cinco minutos, sem intervalo, fazendo-se apenas a 
inversão de lados,  

12.1.2. Persistindo o empate, serão realizadas cobranças de 
pênaltis conforme determinam as regras da modalidade;  

13. Se uma partida for encerrada por falta de número legal de atletas 
determinado pela regra, que é de 03 atletas, a equipe que não tiver o 
número de atletas será considerada como perdedora, somando-se os três 
(03) pontos ganhos para a equipe com número suficiente de atletas para a 
continuidade da partida;  



 

14. Quando nenhuma das 02 (duas) equipes possuírem número mínimo legal 
de atletas para continuidade da partida, as 02 (duas) equipes serão 
consideradas perdedoras e nenhuma somará pontos ganhos;  

15. Demais situações serão analisadas pela Comissão Organizadora. 

Contato organização: acolhimento@dri.ufmg.br  

*necessário que todos integrantes providenciem, antecipadamente, o crachá para entrada no CEU.  

 
 

TORNEIO FEMININO 
 
Grupo Único 
Equipe Feminino 1 

Equipe Feminino 2 
Equipe Feminino 3 

Partidas 
Feminino 1 x Feminino 2 
Feminino 1 x Feminino 3 
Feminino 2 x Feminino 3 

 
 
 

TORNEIO MASCULINO 
 

Grupo 1 
Equipe A 
Equipe B 
Equipe C 

Partidas 
A x B 
A x C 
B x C 

Grupo 2 
Equipe D  
Equipe E  
Equipe F 

Partidas 
D x E 
D x F 
E x F 

 
 

Final Vencedor Grupo 1 x Vencedor Grupo 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEFINIÇÃO APÓS SORTEIO 

 

 

TORNEIO FEMININO 
 
Grupo Único 
1 Las Rezagadas 

2 DRI 
3 Amazonas 

Partidas 
Feminino 1 x Feminino 2 
Feminino 1 x Feminino 3 
Feminino 2 x Feminino 3 

 

 

TORNEIO MASCULINO 
 

Grupo 1 
A Galo da Angola 

B Sem Fronteiras 
C Black Stars 

Partidas 
A x B 
A x C 
B x C 

Grupo 2 
D QLYONES 
E DAP FC 
F DRI 

Partidas 
D x E 
D x F 
E x F

 
 

Final Vencedor Grupo 1 x Vencedor Grupo 2 
 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 
 

8h00 Apresentação dos(as) Atletas 
 

 Quadra 2 Quadra 3 

8h30 Galo da Angola x Sem Fronteiras Las Rezagadas x DRI 

9h10 Galo da Angola x Black Stars QLYONES x DAP FC 

9h50 Las Rezagadas x Amazonas QLYONES x DRI 

10h30 Sem Fronteiras x Black Stars - 

11h10 DAP FC x DRI DRI x Amazonas 

11h50 Final Masculino (Vencedor Grupo 1 x Vencedor Grupo 2) 
 

12h30 Premiação 


