LIGA SUL NORTE PIONEIRO DE DESPORTOS
FUNDADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2000
Web: www.ligadesportos.com.br
Rua dos Estudantes, 842 – Fone (43) 9600-5575
CEP 86.430-000 – Santo Antonio da Platina – Paraná – C.N.P.J. 03.823.746/0001-93

Nota Oficial da Diretoria Técnica nº 002/2016
Súmula: Define o Regulamento Técnico do Futsal Sub07, Sub-09 e Sub-11, e dá outras providências.

A Diretoria Técnica da Liga Sul Norte Pioneiro de Desportos, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento Geral, Regulamento Técnico das
modalidades e Estatuto Geral,
a) CONSIDERANDO a solicitação dos técnicos e dirigentes esportivos
para que o futsal Sub-07, Sub-09 e Sub-11 gozassem de regras especiais para a categoria
com a finalidade de incentivar o aprimoramento técnico e a participação de um maior
número de atletas em cada jogada;
RESOLVE
Art. 1º EDITAR E DEFINIR O Regulamento Técnico específico para a
disputa das competições de futsal sub-07, sub-09, e sub-11 conforme segue:
REGULAMENTO TÉCNICO
FUTSAL SUB-07, SUB-09 E SUB-11

Capítulo 1 -

Das disposições preliminares

Art. 1.
Este Regulamento técnico seguirá as Regras Oficiais da
modalidade, definidas pela CBFS, salvo as determinações aqui expressas.
Capítulo 2 -

Das categorias e composição das equipes

Art. 2.
As competições de FUTSAL MASCULINO SUB-07, SUB-09 e
SUB-11 terão as seguintes idades por naipe:
a) DO FUTSAL MASCULINO:
a. CATEGORIA SUB-07: atletas nascidos a partir de 01/01/2009;
b. CATEGORIA SUB-09: atletas nascidos a partir de 01/01/2007;
c. CATEGORIA SUB-11 (PRÉ-MIRIM): atletas nascidos a partir de
01/01/2005;

Art. 3.
Cada equipe deverá ser composta de no máximo 14
(quatorze) atletas, 1 (um) técnico, 1 (um) auxiliar técnico e 1 (um) massagista todos
devidamente autorizados pela LSNPD ou portadores da Carteira de Identificação expedida
pela LSNPD.
Não poderão compor a(s) equipe(s) em cada uma das
Art. 4.
categorias, atletas CONVIDADOS (definidos conforme o art. 35 do Regulamento Geral).
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Art. 5.
Fica limitado o número de atletas das categorias menores
para jogar nas categorias maiores em no máximo de 3 (três) atletas.
Parágrafo Primeiro: A participação de um número maior de atletas menores
na partida acarretará a perda dos pontos do jogo em caso de vitória ou
empate e seu técnico estará suspenso do restante da etapa e ainda mais
uma etapa de punição;
Parágrafo Segundo: Fica ressalvado do direito de utilizar maior número de
atletas menores, o filiado que não tiver equipe inscrita na competição nas
categorias menores.

Capítulo 3 -

Das etapas e sediações

Art. 6.
O Grand Prix 2016 será disputado em 5 (cinco) etapas
REGIONAIS CLASSIFICATÓRIAS onde serão classificados os dois melhores de cada categoria
para participarem de 1 (uma) ETAPA FINAL onde serão conhecidos os campeões gerais da
LSNPD.
Parágrafo Primeiro: Definido que for o calendário anual, as alterações de
datas somente ocorrerão:
a) Por motivos de força maior, devidamente justificados. Estas
alterações se processarão sem a necessidade de autorização dos
participantes;
b) Para atender a pedidos de filiados. Estas alterações se processarão
apenas com a concordância mínima de mais de 50% (cinquenta por
cento) dos participantes;

Capítulo 4 -

Do andamento das partidas
Art. 7.

As partidas serão disputadas com as seguintes durações de

tempo:

FUTSAL MASCULINO SUB-09 E SUB-11
CATEGORIA
SUB-07
SUB-09
SUB-11

TEMPO DE JOGO NAS ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS
2 períodos de 10” (o último minuto será cronometrado em cada período)
2 períodos de 10” (o último minuto será cronometrado em cada período)
2 períodos de 12” (o último minuto será cronometrado em cada período)
O intervalo entre cada período será de 5” (cinco minutos)

FUTSAL MASCULINO SUB-09 E SUB-11
CATEGORIA
SUB-07
SUB-09
SUB-11

TEMPO DE JOGO NA ETAPA FINAL
2 períodos de 12” (o último minuto será cronometrado em cada período)
2 períodos de 12” (o último minuto será cronometrado em cada período)
2 períodos de 15” (o último minuto será cronometrado em cada período)
O intervalo entre cada período será de 5” (cinco minutos)
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Art. 8.
seguintes especificações:

CATEGORIA

As medidas das bolas utilizadas deverão obedecer às

CIRCUNF.

PESO

SUB-07

40 a 43 cm.

250 g. a 280 g.

SUB-09

55 a 50 cm.

330 g. a 300 g.

SUB-11

55 a 50 cm.

330 g. a 300 g.

REFERÊNCIA
Penalty MAX50
Kagiva F5 Brasil Sub 09
Penalty MAX100
Kagiva F5 Brasil Sub 11
Penalty MAX100
Kagiva F5 Brasil Sub 11

Art. 9.
Não haverá tempo para aquecimento das equipes dentro
da quadra de jogo, o que deverá ser feito fora da mesma. Após o término de uma partida, o
árbitro determinará imediatamente a realização do sorteio do jogo seguinte.
Art. 10. A súmula do jogo deverá necessariamente constar os
nomes de todos os atletas e dirigentes autorizados a participarem da partida.
Parágrafo Primeiro: Caso o nome do atleta ou dirigente não estiver em
súmula, o técnico deverá solicitar que os nomes ausentes sejam inscritos na
súmula à mão.
Parágrafo Segundo: Toda e qualquer pessoa que venha a ser relacionada
em súmula estará sob a regras definidas neste Regulamento Técnico e
Regulamento Geral da LSNPD.

Art. 11. Os Ginásios de Esportes onde tiver Placar Eletrônico
somente serão utilizados pela equipe de arbitragem caso haja liberação expressa da cidadesede.
Art. 12. Nos casos onde o uniforme das equipes possa causar
confusão aos participantes, árbitros e torcedores, será realizado um sorteio para definição
de quem trocará de uniforme.
Art. 13. Ficam alteradas as seguintes regras do jogo:
ARREMESSO LATERAL:
No arremesso lateral, para que o gol seja validado é necessário que
ocorram no mínimo 3 (três) toques da mesma equipe na bola antes que a mesma
entre pela meta. Caso o gol seja invalidado pela arbitragem, a partida deverá ser reiniciada
com arremesso de meta cobrado pela equipe adversária.
ARREMESSO DE META:
No arremesso de meta, a bola deverá obrigatoriamente:
a) tocar o solo na meia quadra de defesa da equipe ou
b) em qualquer atleta da equipe, exceto o goleiro, desde que o
mesmo esteja em sua meia quadra de defesa, podendo este
atleta fazer o lançamento da bola, através de meios legais, para a
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meia quadra de ataque sem que a bola tenha tocado o chão da
defesa.
Caso nenhuma dessas situações ocorram, deverá ser cobrado um tiro
livre indireto em favor da equipe adversária, sobre a linha central da quadra, no local mais
próximo de onde a bola ultrapassou o meio de quadra, independentemente de a bola ter
ficado em posse do adversário.
ARREMESSO DE GOLEIRO:
No arremesso de goleiro, deverá obrigatoriamente:
a) no caso de arremessá-la com as mãos não poderá jogá-la
diretamente para dentro da área do adversário;
b) no caso de chutá-la, o goleiro deverá rolar a bola pelo chão antes
de chutá-la, estando vedado o uso do “balão” ou arremessar a
bola ao chão com o intuito de fazê-la quicar para depois chutar
(“bate-pronto”). Poderá chutar a bola para qualquer direção,
inclusive podendo consignar um tento diretamente, caso
seja
executado da forma permitida nesta regra.
Caso seja executado de forma incorreta, deverá ser cobrado um tiro
livre indireto em favor da equipe adversária, no local onde estava a bola no momento da
infração, ou sobre a linha da área de meta, no local mais próximo, independentemente de a
bola ter ficado em posse do adversário.
Capítulo 5 -

Do sistema de disputa

Art. 14. A pontuação das equipes nos grupos pelas partidas
realizadas obedecerá aos seguintes critérios:
VITÓRIA: 3 pontos
EMPATE: 1 pontos
DERROTA: 0 pontos

Art. 15. As disputas da temporada serão realizadas nos seguintes
moldes, salvo se o número de participantes não permitir:
1) QUANDO O NÚMERO DE PARTICIPANTES FOR DE 3 a 5:
a) As equipes comporão um único grupo;
b) As equipes jogarão entre si em turno único.
2) QUANDO O NÚMERO DE PARTICIPANTES FOR DE 6 A 10:
a)

As equipes comporão dois grupos (A e B), da seguinte forma:
GRUPO A

01 -

GRUPO B
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03 05 07 09 -

04 06 08 10 b)

Jogo XX
Jogo YY

Serão classificadas para a próxima fase as melhores colocadas de
cada grupo. As mesmas disputarão esta fase no sistema de
eliminatória simples distribuídas da seguinte forma:

1º colocado do grupo A
1º colocado do grupo B
c)

X
X

2º colocado do grupo B
2º colocado do grupo A

Para a próxima fase classificam-se apenas as vencedoras para
disputa em partida única:

Vencedor do Jogo XX

X

Vencedor do Jogo YY

3) QUANDO O NÚMERO DE PARTICIPANTES FOR DE 11 a 15:
a) As equipes comporão três grupos (A, B e C), da seguinte forma:
GRUPO A
01 04 07 10 13 b)

Jogo XX
Jogo YY

X
X

1º colocado do grupo C
2º melhor colocado

Exceção ao item anterior se dará quando o 2º melhor colocado for
uma equipe que já compunha na fase anterior o Grupo B. Para
evitar-se que ocorra nesta fase a repetição de uma partida já
ocorrida na fase classificatória, as equipes serão distribuídas da
seguinte forma:

1º colocado do grupo A
1º colocado do grupo B
d)

GRUPO C
03 06 09 12 15 -

Serão classificadas para a próxima fase as melhores colocadas de
cada grupo e mais um segundo melhor colocado. As mesmas
disputarão esta fase no sistema de eliminatória simples
distribuídas da seguinte forma:

1º colocado do grupo A
1º colocado do grupo B
c)

Jogo XX
Jogo YY

GRUPO B
02 05 08 11 14 -

X
X

2º melhor colocado
1º colocado do grupo C

Para a próxima fase classificam-se apenas as vencedoras para
disputa em partida única:
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Vencedor do Jogo XX

X

Vencedor do Jogo YY

Art. 16. Para que sejam aplicados os critérios de classificação do
segundo melhor colocado nas categorias onde se fizer necessário a utilização deste
dispositivo, considerar-se-ão os seguintes critérios para classificação:
1)- Maior percentual dos pontos obtidos em relação aos pontos disputados;
2)- Menor índice average de gols na fase classificatória, obtido pela
divisão dos gols contras pelos prós;
3)- Melhor média de gols marcados por partida disputada;
4)- Melhor média de gols sofridos por partida disputada;
5)- Menor número de cartões vermelhos:
6)- Menor número de cartões amarelos:
7)- Sorteio.

Art. 17.

As demais classificações finais da etapa obedecerão aos

seguintes critérios:
1) QUANDO O NÚMERO DE PARTICIPANTES FOR DE 6 A 15:
a) Não haverá disputa de 3º lugares classificando nesta posição a equipe
melhor classificada nos seguintes critérios:
1) Maior saldo gols da fase semifinal;
2) Melhor classificação na fase anterior;
3) Aquela que perdeu a semifinal ao primeiro colocado da etapa
(primeiro puxa terceiro).
b) As demais equipes classificam-se pela seguinte ordem:
1) Classificação alcançada dentro do grupo na fase classificatória,
isto é, os melhores classificados em 2º lugar, os melhores
classificados em 3º lugar e assim sucessivamente;
2) Maior número de pontos por partidas vencidas ou empatadas;
3) Resultado do confronto direto;
4) Saldo de gols;
5) Menor número de cartões vermelhos;
6) Menor número de cartões amarelos;
7) Sorteio.

Capítulo 6 -

Da montagem do agrupamento
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Art. 18. Para a primeira etapa de cada modalidade e categoria, as
equipes serão subdivididas de acordo com este Regulamento Técnico e suas posições nos
grupos obedecerá a ordem de envio da comunicação de participação da modalidade e
categoria.
Art. 19. Para as demais etapas, as equipes serão subdivididas de
acordo com este Regulamento Técnico e suas posições nos grupos obedecerão a um sorteio
geral (sem privilégios) realizado sempre ao final da etapa anterior.
Capítulo 7 -

Da pontuação da etapa

Art. 20. Em cada etapa do Grand Prix, a equipe participante
acumula uma quantia de pontos de acordo com a sua classificação na etapa servindo para a
classificação geral do Grand Prix.
Art. 21. A pontuação final das equipes nas etapas obedecerá aos
seguintes critérios, de acordo com o número de equipes participantes:
P = (NP – PO) + 1 onde
P = número de pontos
NP = número de participantes
PO = posição da equipe na classificação final

Capítulo 8 -

Dos critérios de desempate

Desempate na fase classificatória
Art. 22. No caso de empate na fase classificatória das etapas, serão
obedecidos os seguintes critérios:
SE DUAS EQUIPES TERMINAREM EMPATADAS:
a) Resultado do confronto direto;
b) Saldo de gols;
c) Menor número de cartões vermelhos;
d) Menor número de cartões amarelos;
e) Sorteio.
SE TRÊS OU MAIS EQUIPES TERMINAREM EMPATADAS
a) Menor índice average de gols entre si no grupo da fase
classificatória, obtido pela divisão dos gols contras pelos prós;
b) Menor índice average de gols entre todos os jogos no grupo da fase
classificatória, obtido pela divisão dos gols contras pelos prós;
c) Sorteio
Parágrafo Único: O critério para três ou mais equipes empatadas será
utilizado para o desempate apenas da melhor equipe entre as empatadas.
As demais serão desempatadas pela utilização do critério para desempate
entre duas equipes ou pela recorrência do critério acima.

Desempate nas partidas onde se fizer necessário
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Art. 23. Nas partidas onde se fizer necessário o desempate após o
término do tempo regulamentar de jogo haverá cobrança de pênaltis seguindo as regras
oficiais da CBFS.
Capítulo 9 -

Das disposições finais

Art. 24. Nos casos onde este Regulamento Técnico for omisso, será
utilizada a Regra Oficial da modalidade.
Art. 25. Nos casos onde houver a omissão deste Regulamento e
também da Regra Oficial, estes serão resolvidos pela Diretoria da LSNPD.
Da defesa menos vazada
Art. 26. Ao término de cada etapa e ao final do Grand Prix será
escolhida a DEFESA MENOS VAZADA de cada categoria, determinada pelo seguinte critério:
a) Menor média de gols vazados, obtida pela divisão do número de gols
sofridos pelo número de jogos entre os 4 (quatro) primeiros colocados
da categoria.
Parágrafo Único: Em caso de empate prevalecerá a equipe que obteve a
melhor classificação (ao calcular a média, as decimais do resultado serão
arrendondadas para cima caso sejam superiores a 0,50).

Da Artilharia
Art. 27. Ao término de cada etapa e ao final do Grand Prix será
premiado o ARTILHEIRO de cada categoria, determinado pelo maior saldo de gols marcados.
Parágrafo Único: Em caso de empate prevalecerá a equipe que obteve a
melhor classificação.

Dos destaques
Art. 28. Ao término de cada partida a arbitragem indicará 2 (dois)
destaques do jogo, sendo um dos goleiros e outro um atleta de linha. Ao final da temporada
serão eleitos, através do maior número de votos dados pelos árbitros, os destaques da
temporada (5 melhores atletas de linha, sendo 4 atletas de linha e um goleiro).
Parágrafo Único: Em caso de empate prevalecerá o atleta da equipe que
obteve a melhor classificação.

É o que determina,
Cumpra-se.
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Santo Antonio da Platina, PR, 07 de março de 2016.

Erik Sunao Tanaka
Coordenador Técnico da LSNPD
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