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CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA - VERÃO 2023 
 

REGULAMENTO GERAL 

 

 

I – DA PROMOÇÃO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º - O Campeonato Municipal de Futebol de Praia – Temporada 2022/23, terá a participação de                                         

16 equipes na primeira divisão, 07 equipes na segunda divisão, 13 equipes na Categoria Veteranos, 06 

equipes na Categoria Masters, 06 equipes na Categoria Sub 17 e 06 equipes Feminina. O evento é uma 

promoção da Prefeitura Municipal de Navegantes através da Fundação Municipal de Esportes e seguirá as 

normas contidas neste regulamento e anexos. 

Art. 2º - Este Campeonato tem como objetivo promover a integração das equipes e comunidade para o 

desenvolvimento da modalidade futebol de Areia na cidade de Navegantes. 

 

II – DO INÍCIO DA COMPETIÇÃO 

 

Art. 3º - O campeonato está previsto para iniciar no dia 17 de janeiro de 2023 (terça-feira) com 02 Jogos de 

Abertura da Categoria Novos (01º Divisão), dando exclusividade ao Campeão da última edição.  

 

III – DA INSCRIÇÃO DAS EQUIPES E ATLETAS 

 

Art. 4º – Irão participar do campeonato as equipes que formalizarem suas inscrições até a data definida pela 

FME, no site da fundação, no endereço https://fmenavegantes.sc.gov.br/ , para os atletas estarem aptos a 

participar da Competição, todos os requisitos (ou CNH, Título de Eleitor, foto, Comprovante de residência e 

para atletas menores de idade autorização dos pais ou responsáveis), tem que estar preenchidos. 

Art. 5º - No ato da inscrição, o representante legal da equipe, está ciente sobre todas as informações prestadas, 

sobre a veracidade dos dados cadastrais, bem como, sobre a relação de penas/punições vigentes da equipe e 

individualmente de seus atletas, cientes que a omissão e ou falsidade acarretará na exclusão automática do 

campeonato e aplicações das demais penas interpostas por este Regulamento à equipe e ao atleta. 

Art. 6º -  Todas as equipes, ao inscreverem seus atletas, terão responsabilidade exclusiva sobre a conduta e 

comportamento dos mesmos, responsabilizando-se ainda pelas condições para a prática de atividade esportiva, 

especialmente em relação as questões relacionadas a saúde física e mental dos atletas, isentando as Fundações 

de Esportes, organizadoras e/ou apoiadoras dos eventos, de ônus no caso de qualquer tipo de acidente que os 

mesmos vierem a sofrer durante a realização do campeonato. 

Art. 7º – Nas categorias Primeira Divisão, Segunda Divisão, Veteranos, Master Sub17 e Feminino, cada equipe 

poderá inscrever de 25 atletas, sendo que somente 07 (Sete) atletas com domicilio eleitoral (título de eleitor) em 

outras cidades poderão ser inscritos, os demais terão que ter o título na cidade de Navegantes. 

https://fmenavegantes.sc.gov.br/
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§ 1º - Na categoria Sênior, cujo número de inscritos será de 15 atletas, sendo somente 05 (cinco) atletas com 

domicilio eleitoral (título de eleitor) em outras cidades poderão ser inscritos, na categoria   Sub 17, cuja inscrição 

será apenas para atletas de Navegantes.   

§ 2º -  Se as equipes não estiverem completas pelo número de jogadores, poderão ser incluídos atletas até o 

início da 2º rodada da respectiva categoria.  

•  A FME estará verificando a veracidade de cada atleta para dar condições de jogo. 

Art. 8º – Havendo inscrição de um atleta em mais de uma equipe, a FME entrará em contato com as mesmas, 

comunicando que o atleta só terá condições de jogo, quando o mesmo procurar a FME , até o início da segunda 

rodada e decidir por qual equipe irá jogar o campeonato.  

Art. 9º - Os atletas que estiverem cumprindo suspensões aplicadas em qualquer competição organizada e/ou 

apoiada oficialmente por Fundações de Esportes dos municípios pertencentes a AMFRI poderão ser inscritos 

na competição, porém somente poderão jogar nos campeonatos quando a pena estiver inteiramente cumprida. 

Art.10º - Categorias e Idades:            

* NOVOS 01ª e 02ª Divisão - Idade livre (acima de 15anos).  

* VETERANOS – Ano Limite até 1988.  

* MASTER – Ano Limite até 1979. 

* SÊNIOR – Ano Limite até 1973. 

* SUB 17 – 2006/2007/2008. 

* FEMININO – Idade livre (acima de 15 anos) 

 

IV – DO SISTEMA DE DISPUTA 

Art.11º - Novos 1ª Divisão - O campeonato será disputado por 16 equipes, divididas em duas chaves, 

compostas por 08 equipes cada. As equipes jogarão entre si dentro da chave, classificando para as 

quartas de finais as 04 primeiras colocadas das chaves. 

01ºA x 04ºB / 02ºA x 03ºB / 01ºB x 04ºA e 02ºB x 03ºA, os vencedores destes confrontos avançam 

para as semifinais, a partida que terminar empatada, o ganhador será conhecido nas disputas de 

pênaltis, os vencedores avançam para a final, o critério da final é o mesmo das semifinais. O Terceiro 

Colocado será definido pelo melhor desempenho nas semifinais. 

Parágrafo Único – A última equipe de cada grupo cai para a segunda divisão de 2023/24. 

Novos 2ª Divisão - O Campeonato será disputado por 07 equipes, divididas em duas chaves compostas por 04 

e 03 equipes respectivamente. As equipes jogarão entre si dentro da chave, classificando para as semifinais as 

02 primeiras colocadas de cada chave. Nas semifinais os confrontos serão os seguintes: 01ºA x 02ºB / 02ºA 

x 01ºB - Os vencedores avançam para a final, não existe vantagem do empate, a partida que terminar empatada 

nesta fase, o ganhador será conhecido nas disputas de pênaltis. O Terceiro Colocado será definido pelo 

melhor desempenho nas semifinais. 

Parágrafo Único - As duas equipes finalistas da Segunda Divisão sobem para a Primeira Divisão de 

2023/24. 
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Veteranos– O Campeonato será disputado por 13 equipes, divididas em três chaves no seguinte 

formato: 

Chave A – 05 equipes; 

Chave B – 04 equipes; 

Chave C – 04 equipes. 

As equipes jogam entre si dentro das chaves, classificando para as quartas de finais as duas melhores 

colocadas de cada chave, mais a 03ª colocada das chaves A e 03ª melhor colocada entre as chaves B e 

C. Nas quartas de finais os confrontos serão os seguintes:01ºA x 03ºBouC/ 01ºB x 03ºA/ 01ºC x 02ºA/ 

02ºB x 02ºC, não existe vantagem, as partidas que terminarem empatadas, o ganhador será conhecido 

na disputa de pênaltis. Os vencedores destes confrontos avançam para as semifinais, os vencedores 

avançam para a final, o critério é o mesmo. O Terceiro Colocado será definido pelo melhor 

desempenho nas semifinais. 

Master, Sênior, Feminino e Sub 17 – O Campeonato será disputado por 06 equipes em chave única. 

As equipes jogarão entre si dentro da chave, classificando para as semifinais as 04 primeiras colocadas 

da chave. Nas semifinais os confrontos serão os seguintes: 01º x 04º / 02º x 03º - Os vencedores 

avançam para a final, não existe vantagem do empate, a partida que terminar empatada nesta fase, o 

ganhador será conhecido nas disputas de pênaltis. O Terceiro Colocado será definido pelo melhor 

desempenho nas semifinais. 

 

V – PÊNALTIS. 

• Somente os jogadores que terminaram a partida no campo de jogo podem realizar a disputa de 

pênaltis. A única exceção é se o goleiro sofrer uma lesão ou for expulso durante a definição e a 

equipe tenha esgotado o número máximo de substituições. Pelo contrário, algum dos jogadores 

deverá ocupar a posição no gol. 

• No caso de alguma equipe ter menos do que nove jogadores por causa de lesões graves ou 

expulsões, a outra equipe precisará retirar um determinado número de jogadores para igualar a 

quantidade de cobradores. 

• A lista de cobradores é determinada pelo técnico de cada time. 

• A primeira equipe a bater o pênalti é definida por um sorteio de cara ou coroa realizado pelos 

capitães. O arbitro decide em qual gol realizará as cobranças. 

• Os jogadores que não participam dos pênaltis devem ficar dentro do círculo central, com exceção 

do goleiro que deve esperar perto da grande área a sua vez de tentar defender. 

• Cada cobrança é realizada da mesma maneira que qualquer pênalti, sempre efetuada na marca de 

tiro penal, com o gol sendo somente defendido pelo goleiro oponente. Este deve se manter na linha 

divisória entre as traves até que a bola seja colocada em movimento, para então ser permitido o 

goleiro saltar em qualquer direção. Entretanto, é permitido mexer os braços e se movimentar em 

qualquer direção na linha para distrair o cobrador. 

• Cada jogador deve apenas tocar uma vez na bola por tentativa. Uma vez tocada, o cobrador não 

pode voltar a encostar na bola para uma nova investida. Tampouco pode aproveitar rebote do 

goleiro, ao contrário do que ocorre no tempo normal de jogo. 
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• As equipes se alternam para tentar converter os gols até que cada uma tenha lançado cinco 

cobranças, a chamada primeira fase. No entanto, a disputa estará encerrada, a partir do momento 

que uma das equipes tiver marcado um número de gols que não possa ser igualado pela outra 

equipe. 

• Se depois de dez tentativas (cinco para cada lado) as equipes sigam empatadas, os times irão cobrar 

uma tentativa cada, de maneira alternada, até que uma das equipes tenha marcado um gol a mais, 

e ambas tenham realizado o mesmo número de tentativas. 

• O árbitro poderá advertir ou expulsar qualquer membro do corpo técnico ou jogador que continuou 

participando ou não das cobranças, quando achar que alguém tenha cometido infrações nas regras. 

• Os gols que os jogadores marcaram nas definições não contam para o resultado final e nem para 

as estatísticas dos goleadores. 

Art. 12º – Durante a 1ª Fase serão pontuados na seguinte forma: 

a) vitória – 03 pontos 

b) empate – 01 ponto 

c) derrota – 00 ponto 

 

Art. 13º – Havendo empate entre as equipes, adotar-se-á para desempate, os seguintes critérios: 

a) Confronto Direto 

b) Maior nº de vitórias 

c) Saldo de Gols 

d) Menor nº de Gols Sofridos 

e) Maior nº de Gols a Favor 

f) Menor nº de Cartões Vermelhos 

g) Menor nº de Cartões Amarelos 

h) Sorteio 

Paragrafo único – Havendo empate entre três ou mais equipes serão adotados os critérios acimas 

excluindo-se o Confronto Direto. 

 

VI – DA AUSÊNCIA DAS EQUIPES NOS JOGOS (WO) 

 

Art. 14º - A equipe que NÃO COMPARECER a um jogo, caracterizando o WO, estará eliminada do campeonato 

e terá que pagar uma multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), a favor da FME, caso contrário, à equipe não 

poderá participar das competições organizadas pela Fundação Municipal  de Esportes de Navengantes, nos 

próximos 365 dias (um ano). 

 Parágrafo 1º.  Os atletas inscritos na competição pela equipe e que não assinarem a súmula serão 

considerados ausentes e também ficarão suspensos por 365 dias (um ano) de qualquer competição organizada 

pela Fundação Municipal  de Esportes de Navengantes. 

 Parágrafo 2º O atleta que for considerado ausente pelo WO, poderá ainda, em um prazo máximo de 

01 (um) mês corrente após a data da partida, recorrer da punição junto a FME organizadora da competição, 

justificando sua ausência por motivo de força maior, fato este que será submetido a Comissão Disciplinar do 

evento e em caso da justificativa for aceita, terá sua pena cancelada. 
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 Parágrafo 3º A equipe que der causa ao encerramento ou suspensão do jogo, antes de seu tempo 

regulamentar por problemas de indisciplina, ou se retirar de campo e esses fatos serem citados em súmulas, 

mesmo que em vantagem no placar ou empatando o jogo, será considerada perdedora, configurando assim WO, 

sendo eliminada da competição. 

 

 Parágrafo 4º. A equipe que se recusar a iniciar, reiniciar ou continuar um jogo por mais de 05 minutos, 

mesmo depois da advertência da Arbitragem, ainda que permaneça em campo será considerada perdedora, 

configurando assim WO, sendo eliminada da competição. 

 Parágrafo 5º. Para efeito de classificação da competição todos os resultados de uma equipe 

desclassificada serão invalidados e decretados o placar de 3x0 para os adversários em todos os jogos da tabela 

oficial. 

Art. 15º. - Com presença das duas equipes em condições de disputar um jogo, este somente deixará de ser 

realizado, suspenso e/ou interrompido, a critério dos Árbitros, por: 

  a) Falta de Segurança, dentro ou fora de campo; 

  b)  Falta de Energia; 

  c) Muita Chuva; 

  d) Muito Vento; 

 

Art. 16º - Um jogo, ou mesmo um campeonato como um todo, poderá a qualquer tempo ser cancelado, suspenso 

e/ou interrompido por decisão unilateral da Fundação Municipal de Esportes organizadora do evento. 

 

VII – DA PREMIAÇÃO  

 

Art. 17º –  A premiação será a mesma para todas as categorias: 

a) Campeão: Troféu e 28 Medalhas  

b) Vice: Troféu e 28 Medalhas  

c) 3º Lugar: Troféu e 28 Medalhas  

d) Artilheiro: Troféu 

e) Goleiro Menos Vazado: Troféu  

 

 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18º – Os jogos terão a duração nas seguintes Categorias:  

               Novos e Veteranos – 02 tempos de 25 minutos com 05 minutos de intervalo 

               Master, Sênior, Sub 17 e feminino – 02 tempos de 20 minutos com 05 de Intervalo 

 

Art. 19º – Qualquer atleta poderá estar em condições de jogo, se apresentando até o início do 2º tempo da partida 

com o seu documento de identificação com foto (RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira de 

Jogador, ou carteirinha emitida pelo site da FME). 

Parágrafo Único: Na falta de seus documentos o atleta poderá apresentar o Boletim de Ocorrência. 
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Art. 20º – Os horários e dias dos jogos serão estabelecidos pela organização e divulgados através da Tabela 

Oficial. 

Art. 21º – É direito da organização alterar a tabela e ordem dos jogos por motivos de força maior, desde que 

divulgue as equipes participantes, e não prejudique ou favoreça as equipes participantes. 

Art. 22º – O campeonato será realizado no Arena Marcos Vinícius Fagundes, anexo a Praça Central e cada 

equipe atuará para início da partida com no mínimo 06 Jogadores. 

 Art. 23º – Todos os atletas deverão estar uniformizados (calção e camisa). O Goleiro poderá utilizar Calça de 

Agasalho Comprida sem zíperes. 

1 – Na camisa do uniforme deverá estar visível o número (costas). O número deverá ser o mesmo do início ao 

fim do campeonato. No caso de perda, roubo ou extravio da mesma, deverá ser apresentado  Boletim de 

Ocorrência na mesa para ser anexado a súmula. 

2 – Em hipótese alguma um atleta poderá jogar ou substituir outro atleta que tenha o mesmo número. 

3 – Havendo coincidência nos uniformes, a equipe colocada á esquerda da súmula deverá trocar o uniforme, ou 

fazer uso de coletes cedidos pela FME. 

Art. 24º – As trocas (Substituições) de jogadores serão livres, porém deverá acontecer sempre pelo meio do 

campo de jogo, todo atleta poderá entrar ou sair quantas vezes for necessário. 

Art. 25º – No banco de reservas somente poderão permanecer os reservas e mais 03 dirigentes (Técnico, 

Massagista e auxiliar). 

Art. 26º – Tiro de Meta:  

Será realizado obrigatoriamente com as mãos pelo goleiro. 

Art. 27º– Não será permitido o uso de qualquer tipo de calçado esportivo. 

                 Parágrafo Único: Tornozeleiras e Meias são permitidas, desde que as mesmas não contenham 

cadarços. 

Art. 28º – As Faltas - Durante a partida a falta será determinada pela arbitragem, como tiro livre direto no setor 

de ataque onde os jogadores ficarão atrás da linha da bola, devendo ser cobrada pelo atleta que sofreu a falta 

(exceto em caso de lesão). No setor de defesa as faltas poderão diretas com barreiras ou em dois toques, podendo 

ser cobradas por qualquer atleta. 

Em caso de lesão o atleta que substituir o atleta lesionado será o cobrador da falta. Quando a falta for marcada 

pelo motivo de mão na bola, qualquer atleta que estiver em jogo poderá cobrar a falta. 

Art. 29º - Recuo para o goleiro: no futebol de praia, o goleiro poderá agarrar a bola recuada de seu companheiro 

de equipe uma única vez. Caso ele agarre a bola em um segundo recuo, será cobrada uma falta onde todos os atletas 

se posicionarão atrás da linha da bola.  

Art. 30º – Será delimitada a Área Penal com a pintura identificada nas Laterais. 

Art. 31º – A Punição de cartão amarelo e vermelho será determinada pelos árbitros e compete a eles justificar 

por extenso e legível o relatório pela aplicação do cartão vermelho. 

Art. 32º – Art. 32 - A - O atleta ou o membro da comissão técnica advertido com cada série de 3 (três) cartões 

amarelos, ficará automaticamente impedido de participar da partida subsequente na categoria em que sofreu a 

punição.  

§ 1º - Os cartões amarelos aplicados subordinam-se aos seguintes critérios: a) Quando um atleta ou um membro 

da comissão técnica for advertido com 1 (um) cartão amarelo e, posteriormente, for expulso com a exibição 
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direta de cartão vermelho na mesma partida, aquele cartão amarelo inicial permanecerá em vigor para o cômputo 

da série de 3 (três) cartões amarelos que implicará em impedimento automático; b) Quando o cartão amarelo 

precedente à exibição direta do cartão vermelho for o terceiro da série, o atleta ou o membro da comissão técnica 

será sancionado com 2 (dois) impedimentos automáticos, sendo o primeiro pelo recebimento do cartão vermelho 

e o segundo pela sequência de 3 (três) cartões amarelos; c) Quando um atleta ou um membro da comissão 

técnica recebe 1 (um) cartão amarelo e, posteriormente, recebe 1 (um) segundo cartão amarelo, com a exibição 

consequente do cartão vermelho, tais cartões amarelos não serão considerados para o cômputo da série de 3 

(três) cartões amarelos que geram o impedimento automático.  

§ 2º - Não será considerada como partida subsequente ao terceiro cartão amarelo a complementação de partida 

suspensa. O atleta ou o membro da comissão técnica advertido nos termos do caput deste artigo ficará impedido 

de participar da partida integral subsequente que seu Clube disputar. 

§ 3º - Se a partida subsequente ao recebimento do terceiro cartão amarelo for adiada, o cumprimento ocorrerá 

na partida imediatamente posterior.  

§ 4º - Se a partida subsequente ao recebimento do terceiro cartão amarelo for decidida por W.O., a penalidade 

será considerada cumprida.  

Art. 32 - B - O atleta ou o membro da comissão técnica sancionado com a suspensão de sua função, não poderá 

acessar o vestiário, o túnel, o banco de reservas ou qualquer outra área de acesso exclusivo antes ou durante a 

partida, não podendo comunicar-se ou dar instruções, direta ou indiretamente, com sua equipe.  

Art. 32 - C - O membro da comissão técnica expulso ficará automaticamente impedido de participar de partida 

subsequente da mesma Competição, independentemente de decisão da JD. 

 § 1º - Ocorrendo suspensão por partidas pela CD, será deduzida da penalidade imposta a partida não disputada 

em consequência da suspensão automática.  

§ 2º - Não será considerada como partida subsequente a complementação de partida suspensa. O membro da 

comissão técnica expulso nos termos do caput deste artigo ficará impedido de participar da partida integral 

subsequente que seu Clube disputar.  

§ 3º - Se a partida subsequente à expulsão do membro da comissão técnica for adiada, o cumprimento ocorrerá 

na partida imediatamente posterior.  

§ 4º - Se a partida subsequente à expulsão do membro da comissão técnica for decidida por W.O., a penalidade 

será considerada cumprida. 

 Art. 32 - D - O controle da contagem do número de cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos membros da 

comissão técnica é de única e exclusiva responsabilidade dos Clubes. 

Parágrafo Único – os cartões amarelos serão zerados para as fases eliminatórias de cada competição. 

 

IX – DA CERIMONIA DE ABERTURA 

Art. 33º – O Cerimonial de Abertura acontecerá antes do início da 1ª Partida do Campeonato, ás 19:30 horas, 

do dia 17 de janeiro de 2023, com a presença das autoridades. 

§ 1º - Na abertura do Campeonato é obrigatória a participação de no mínimo                      02 representantes 

de cada equipe, de todas as Categorias, vestidos com a camiseta. 

Na ausência dos representantes a equipe perderá 01 ponto na soma da classificação na 01ª fase. 
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§ 2º - Os representantes deverão procurar a organização para registrar sua presença. 

 

X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 34º – A comissão Disciplinar será composta por 1 representante da FME, 1 representante da Polícia Militar 

e 1 representante do COMEL. 

Parágrafo Único: todo ato de expulsão, será avaliado pela Comissão do Campeonato, onde em 

todas as partidas estará presente fazendo relatórios, os casos mais graves serão levados ao Colegiado da 

AMFRI para julgamento baseado no Regulamento Disciplinar Regional. 

Art. 35º - Por solicitação da Policia Militar de Santa Catarina, através do 25º Batalhão, a FME comunica as 

equipes do Campeonato de Futebol de Areia e suas torcidas que de acordo com o Estatuto do Torcedor, Lei nº 

10.671, de 15 de maio de 2003, Capitulo IV: 

Art. 13-A: São condições de acesso e permanência do torcedor 

no recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições prevista 

em lei: 

Parágrafo VII: “Não portar ou utilizar fogos de artificio ou 

quaisquer outros engenhos pirotécnicos ou produtores de 

efeitos análogos. ” (Incluído pela Lei 12.299/2010). 

 

Art. 36º- As equipes participantes de todas as competições promovidas pelas Fundação Municipal de Esportes 

de Navegantes, signatárias do presente Regulamento, concordam em autorizar o uso, por tempo indeterminado, 

de suas imagens, som de voz e nomes em filmes, vídeos, fotos, sites, anúncios em jornais e revistas, para a 

divulgação da competição sem nenhum ônus para as Fundações. 

 

Art. 37º - A participação de qualquer uma das equipes inscritas para as competições promovidas pela Fundação 

Municipal de Esportes de Navegantes, signatárias do presente Regulamento, implica na aceitação total e 

irrestrita de todos os itens deste Regulamento. 

 

Art. 38º - Para todos os efeitos legais, os participantes das competições promovidas pela Fundação Municipal 

de Esportes de Navegantes, signatárias do presente Regulamento, declaram que as informações transmitidas no 

ato das inscrições são legítimas, responsabilizando-se e isentando as Fundações promotoras de qualquer 

reclamação ou demanda que porventura venha a ser apresentada em juízo ou fora dele. 

  

Art.39º - Todos os custos com transporte, medicamentos e outros, em caso de acidentes com atletas, torcedores 

e/ou outros, decorrentes das competições, correrão por conta das equipes participantes.  

 

Art. 40º - A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE NAVEGANTES - FME, decide adotar para a 

edição dos Campeonatos de Futebol a serem realizados no ano de 2023, o REGULAMENTO DISCIPLINAR 

REGIONAL aprovado pelos departamentos de esportes dos municípios pertencentes a Região da AMFRI, o 

qual unifica as interpretações e punições aos atletas e equipes participantes de todos os campeonatos a serem 
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realizados nestes municípios, os quais sejam de realização própria e/ou possuírem apoio oficial das Fundações 

de Esportes dos Municípios signatários. 

 

Art. 41º – O presente Regulamento Técnico, contendo 41 artigos, passando a vigorar a partir de 01 de janeiro 

de 2023, sendo este complementar a esse o Regulamento Disciplinar de Navegantes e o Regulamento Disciplinar 

Regional. 

 

 


