
Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Km9 

2º TORNEIO DE FUTSAL da JUVENTUDE PAROQUIAL 

“São João Paulo II, rogai por nós” 

Dia 04 de Março de 2017 

REGULAMENTO GERAL 

 

I – Os jogos serão realizados no Ginásio ao lado do Colégio RINA (Rua: 

Rinaldo dos Santos, 99). O horário para início com o sorteio das equipes 

adversárias: 9h30min. 

II – Poderão participar jovens a partir dos 14 anos, masculino e feminino. A 

participação feminina é opcional.  

III – O número de jogadores titulares será de 5 jogadores, sendo 1 goleiro e 

outros 4 jogadores de linha. Cada equipe poderá ter no máximo 5 reservas. 

IV – Não haverá limites de substituições por partida. 

V – Não será permitido palavrões durante o jogo, caso aconteça será marcado 

falta ou tiro livre direto de acordo com a interpretação do arbitro e em caso de 

violência a equipe será desclassificada. 

VI – Todas as cobranças de bola parada deverão ser cobradas com os pés. 

VII – Cada partida terá 2 tempos com duração de 10 minutos,(Dependendo do 

número de equipes confirmadas o tempo do jogo será de dois tempos 5 

minutos) com 1 pedido de tempo técnico em cada um dos tempos. Tempo 

técnico com duração de 1 minuto.  

VIII – Aspartidas serão definidas por sorteio. 

IX – As regras para recuo de goleiro permanecem as mesmas das regras 

oficiais do futsal, sendo um recuo para o goleiro até a bola relar no adversário. 

X – A cada reposição de bola (lateral ou saída do goleiro) o time terá 4 

segundos para repor a bola em jogo. 

XI – Em cobranças de laterais ou escanteio a bola deverá estar sobre a linha 

ou fora dela e o jogador que cobrar fora da quadra, caso contrário, marcado 

uma reversão de posse de bola. 

XII – É necessário que cada time tenha 1 (um) capitão e 1 (um) técnico. Estes 

participarão dos sorteios para divisão dos adversários de cada grupo. Este 

sorteio será realizado no ginásio as 9:30h. 

XIII – Será solicitado uma contribuição de R$5,00 por atleta, exceto técnico.  

XIV– As inscrições deverão ser realizadas até o dia 27/02/2017 (segunda feira) 

mediante entrega da ficha de inscrição e pagamento da taxa que deverá ser 



realizado na  secretária paroquial, Paróquia Nossa Senhora Aparecida -  Km 9, 

Avenida Guilherme de Almeida 2715 - Fone: (43) 3343-1287 (Horário de 

atendimento das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h30). 

XV – Todos os participantes deverão comparecer na Missa de abertura do 

Torneio que será no dia 04/03/2017 (sábado) às 8h00, Comunidade Nossa 

Senhora Aparecida do Km9, Avenida Guilherme de Almeida 2715. 

 

 

Coordenação: 

Rafael Francisco Meireles dos Santos - Whats (43) 98408-8477 

Renan Maia dos Santos-  Whats (43) 99693-9830 

 

Karla Gomes – Coordenadora da Juventude Paroquial 

Seminarista Dirceu Júnior dos Reis – SMP Jovem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

2º TORNEIO DE FUTSAL da JUVENTUDE PAROQUIAL 

NOME DO TIME 

 

TÉCNICO 
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