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INSCRIÇÃO 

Poderão se inscrever no torneio, associadas e dependentes de associados da APCEF/SP, sócias do clube de São Paulo 

da APCEF/SP e funcionárias CAIXA não associadas. Será permitido somente a inscrição de equipe, nomeando a 

responsável pela equipe. Cada equipe poderá inscrever até 20 atletas, sendo que no dia do jogo, poderão constar 

em súmula, até 15 jogadores. 

As Inscrições serão até o dia 02/03 ou até preencher as vagas do torneio, pelo e-mail esportes@apcefsp.org.br, 
contato pelo telefone (11) 5613-5601; WhatsApp (11) 96334-1276 ou por formulário de inscrição no site, 
informando nome completo, nº de matrícula, telefone e e-mail. 

Para confirmação da inscrição, será necessário realizar o pagamento da inscrição no valor de R$25,00 por jogador 
(associadas titulares e dependentes) e R$35,00 (funcionária CAIXA não associada). Poderá realizar o pagamento 
através da conta da APCEF/SP (Ag. 0290/ Op. 003/ C.c 725-3), encaminhando comprovante via e-mail 
esportes@apcefsp.org.br ou na secretaria do clube. 

 

DISPUTA 

A competição se iniciará no dia 9 do março, as 11h. 

A duração do torneio será de um mês, sendo todos os jogos aos domingos. 

As partidas acontecerão no ginásio poliesportivo do clube da APCEF/SP, com dois jogos por rodada. 

A tabela da competição será estipulada previamente após o fechamento das inscrições. 

Tempo de jogo: 2 tempos de 20 minutos corridos. 

Sistema de disputa: todos contra todos, em turno único. Sendo 5 rodadas ao total, incluindo semifinal e final. 

 
CRITÉRIOS 

Em caso de empate em pontos, serão adotados os seguintes critérios para classificação geral: 

- Maior Número de Vitória; 
- Maior Saldo de Gols; 
- Gols Pró; 
- Gols Contra; 
- Confronto Direto; 
- Menor Número de Cartões (Vermelho, peso +3, e Amarelo, peso +1); 
- Sorteio. 

PREMIAÇÃO 

Serão premiadas com medalhas do primeiro ao terceiro colocados, sendo que o campeão será premiado, também, 
com troféu para equipe. 
A artilheira do torneio será premiada com troféu, também. 

CONDIÇÕES DE JOGO 

Todas as atletas terão a quadra de jogo liberado por até 10 minutos cronometrados antes do horário previsto da 
partida para aquecimento. 

Haverá 10 minutos de tolerância da hora prevista na tabela para o início do primeiro jogo da rodada. Se caso, a 
equipe, não estiver presente, após 11º minuto de jogo, começará a partida com placar de 1 x 0 contra. Após o tempo 
regulamentar do primeiro tempo se encerrar, se uma das equipes não estiver em quadra, será declarado WO. O gol 
será creditado para uma atleta que, até então, não tenha marcado na competição, indicado pela capitã da equipe 
vencedora. 



Quadrangular de Futsal feminino 2019 – APCEF/SP 

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo - APCEF/SP 
Centro Comunitário – Cecom - Avenida Yervant Kissajikian, 1.256, Interlagos, capital.  

Telefone:  (11) 5613-5601 - Fax: (11) 5612-4358.  
e-mail: esportes@apcefsp.org.br 

 

Uniformes e bolas para as partidas serão cedidas pela APCEF/SP. 

É obrigatório o uso de vestimenta adequada (camisa e short para prática esportiva, meião e chuteiras de futsal) e 

caneleiras. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Qualquer ato, por parte dos participantes, é passível de punição, com eliminação do torneio, ou em caso mais grave, 
proibição de participação nos próximos torneios da modalidade. 

O Quadrangular de Futsal feminino 2019 da APCEF/SP seguirá as regras oficiais da modalidade Futsal, conforme 
regulamento da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), com exceção as alterações descritas neste documento. 


