
II CAMPEONATO DE FUTSAL DAS AMIGAS DA APCEF/MA 

 

TIMES: 

 AMERICANO 

 APCEF 

 CANIBAL (MED. UNICEUMA) 

 CRUZEIRO 

 DIVAS 

 TUTELA F. C. 

TABELA DE JOGOS 

LEGENDA:  A RODADA SERÁ SÁBADO POR CONTA DO ENEM. 

JOGO ADIADO PARA QUARTA POR INDISPONIBILIDADES DOS 

TIMES GRIFADOS EM AMARELO NO FIM DE SEMANA. 

RODADA SERÁ QUARTA POR INDISPONIBILIDADE DO GINÁSIO 

DA APCEF NO FIM DE SEMANA. 

JOGO DATA 
HORA

S 

  EQUIPES               RESULT ADOS       

EQUIPES 
LOCAL 

01 08/10 8:30 TUTELA  x  DIVAS APCEF 

02 08/10 9:00 CRUZEIRO  x  CANIBAL APCEF 

03 11/10 20:00 AMERICANO  X  APCEF APCEF 

04 18/10 20:00 CRUZEIRO  x  AMERICANO APCEF 

05 18/10 20:30 APCEF  x  TUTELA APCEF 



 

SISTEMA DE DISPUTA DE FUTSAL FEMININO 

O II Campeonato de Futsal das Amigas da APCEF/MA será realizado no período 

de 08/10 a 03/12/2016, contará com a participação de 6 (seis) equipes que se 

enfrentarão em única chave nos termos do regulamento abaixo: 

06 18/10 21:00 CANIBAL  X  DIVAS APCEF 

07 22/10 8:30 APCEF  x  CRUZEIRO APCEF 

08 22/10 9:00 TUTELA  x  CANIBAL APCEF 

09 22/10 9:30 DIVAS  X  AMERICANO APCEF 

10 4/11 18:00 CRUZEIRO  x  TUTELA APCEF 

11 4/11 18:30 DIVAS  x  APCEF APCEF 

12 4/11 19:00 CANIBAL  X  AMERICANO APCEF 

13 11/11 18:00 APCEF  x  CANIBAL APCEF 

14 11/11 18:30 AMERICANO  x  TUTELA APCEF 

15 11/11 19:00 DIVAS  X  CRUZEIRO APCEF 

16 26/11 8:30 
 1º LUGAR DO 

GRUPO 
 

x 
 

4º LUGAR DO 

GRUPO 
APCEF 

17 26/11 9:00 
2º LUGAR DO 

GRUPO 
 

x 
 

3º LUGAR DO 

GRUPO 
APCEF 

18 03/12 8:30  
TERCEIRO 

LUGAR 
 

x 
  APCEF 

19 03/12 9:00 FINAL  x   APCEF 



A) Cada equipe deverá entregar a relação nominal de no máximo 12 atletas 

até o final do prazo determinado, não podendo ser inscritos novos atletas 

após a data estabelecida.   

B) A inscrição definitiva ficará condicionada a apresentação da relação 

nominal de seus atletas, bem como, comprovante de pagamento de 

inscrição no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), sob pena de ser 

indeferida. 

C) Será realizado um Congresso Técnico, com representantes das equipes, no 

qual se definirá a tabela e chaves do campeonato, bem como, regras 

gerais.  

D) O Campeonato terá 6 (seis) equipes disputantes, divididas em uma chave, 

na qual todas as equipes se enfrentam na disputa em pontos corridos. 

E) II Campeonato de Futsal das amigas APCEF/MA terá Banco de dados de 

jogadoras, o qual reunirá atletas sócias e não sócias, sendo estas, que já 

treinam ou que possuem alguma vinculação com o futsal da APCEF/MA, 

interessadas em participar do Campeonato, mas que não foram inscritas 

em nenhuma equipe do Campeonato realizado em ano anterior. 

F) As atletas interessadas, deverão se cadastrar no Banco de Dados que estará 

disponível na Secretaria da APCEF/MA de 22/08 a 15/09/2017.  

G) As 4(quatro) melhores equipes disputarão a semifinal e final/terceiro 

lugar, onde na semifinal a primeira melhor equipe enfrenta a quarta 

melhor e a segunda melhor enfrenta a terceira melhor. 

H) Os jogos serão disputados em dois tempos de 15 minutos corridos em 

todas as fases da competição. 

I) Na semifinal, os times classificados em primeiro e segundo lugar do grupo 

terão a vantagem do empate (jogam pelo empate). 

J)  Na final/terceiro lugar, em caso de empate, serão realizadas disputas de 

penalidades máximas sendo 3 cobranças para cada. Persistindo o empate 

cobranças alternadas. 

K) Se durante uma partida o número de jogadores de uma equipe for inferior 

a 3, a partida será encerrada e a equipe faltosa perderá o jogo. 



L) A equipe vencedora receberá 3 pontos e a perdedora zero ponto. Em caso 

de empate, cada equipe receberá 1 ponto. 

M) Todo atleta expulso ou com dois cartões amarelos acumulados de uma 

partida cumprirá suspensão automática na próxima partida, 

independentemente da fase, zerando os amarelos na semifinal. 

N) Durante o transcurso de uma partida, não haverá limites de substituições, 

podendo o atleta substituído retornar ao jogo a qualquer tempo. 

O) Havendo empate em número de pontos ganhos entre os participantes na 

fase classificatória, será declarada vencedora a equipe que obtiver, nesta 

ordem: 

a) Maior número de vitórias 

b) Maior saldo de gols; 

c) Confronto direto; 

d) Gols pró; 

e) Menor número de cartões de cartões (vermelhos e amarelos); 1 cartão 

amarelo equivale a 2  pontos e 1 cartão vermelho a 5 pontos; 

f) Sorteio 

P) Havendo empate entre mais de duas equipes, o item “c” não será 

considerado; 

Q) Em caso de Walkover (WO), o placar será de 3x0 (três a zero) em favor 

do adversário. Os gols serão atribuídos ao goleiro da equipe presente. Para 

efeitos deste artigo, será declarado Walkover (WO) quando uma equipe 

estiver impossibilitada de disputar a partida, seja pela inexistência de 

número mínimo de atletas necessários para a partida (3 ATLETAS), 

desqualificação, não apresentação da equipe na data e hora estabelecidas, 

observando a tolerância de 15 (quinze) minutos.  

R) Fica estabelecido que havendo interesse das atletas participantes e 

efetivamente inscritas no II Campeonato de Futsal das Amigas da APCEF 

em trocar de Equipe, tal troca deve ser realizada na modalidade “permuta” 

não podendo participar de “permuta’ a jogadora sorteada no banco de 

dados do corrente ano.  



S) Fica estabelecido que todas as atletas presentes no momento de cada 

partida deverão obrigatoriamente participar de cada jogo, sob pena de 

punição de perda de 1 ponto na classificação, exceto quando se tratar das 

disputas de semifinais e finais de primeiro e terceiro lugar.  

T) A Goleira será “livre” não podendo esta ser jogadora federada, ou de 

equipe profissional de futsal/futebol. 


