
 

 
 

REGULAMENTO GERAL DE BEACH SOCCER 

“MODALIDADE EXTRA NOS JOGOS REGIONAIS 2019” 

 

Capítulo I – Da organização, da promoção e da direção 

 

Art. 1º - A modalidade extra Beach Soccer será promovida pela Secretaria de Esportes de São Sebastião.  

Art. 2º - A organização e mando de jogos estarão a cargo do Departamento de Futebol da Secretaria de Esportes de 

São Sebastião. 

Art. 3º - A direção será única e exclusiva da Secretaria de Esportes de São Sebastião, respeitando as disposições 

deste regulamento geral, as regras oficiais da FIFA (Beach Soccer) e os Códigos de Justiça Desportiva do Estado de 

São Paulo (Jogos Regionais). 

Art. 4º - As cidades que participarem desta modalidade serão consideradas conhecedoras deste regulamento e se 

submeterão, sem reserva alguma, a todas as conseqüências que dele possam emanar. 

 

Capítulo II – Das disposições 

 

Art. 5º - A Secretaria de Esportes de São Sebastião não se responsabilizará por acidentes durante as partidas, 

somente prestaremos serviços de primeiros socorros, no local. 

Art. 6º - Todos os casos omissos serão analisados e resolvidos pela comissão organizadora em instância única. 

Art. 7º - A confirmação das cidades participantes será no dia 25 de junho (terça-feira), às 15 horas no Congresso 

Técnico, na data do dia 06 de julho (domingo), acontecerá um Congresso Específico para elaboração dos grupos e 

entrega das relações nominais. 

 

Capítulo III – Dos participantes 

 

Art. 08º - Poderão participar da modalidade Beach Soccer todas as cidades da 2ª Região do Estado de São Paulo. 

Art. 09º - A modalidade Beach Soccer será disputada nas seguintes categorias e sexo: 

9.1 – Adulto Masculino; 



 

 
 

9.2 – Adulto Feminino.  

Parágrafo Único: Serão aceito a inscrição de atletas menores de idade, sendo que, o mesmo tenha 15 anos (ano 

base 2004) e com autorização dos pais ou responsável. 

Art. 10º - A cidade poderá inscrever até 12 (doze) atletas sendo formada por: 

10.1 – 05 (cinco) atletas titulares, sendo obrigatoriamente 01 goleiro; 

10.2 – 07 (sete) atletas reservas; 

10.3 – 01 (um) técnico com CREF; 

10.4 – 01 (um) preparador físico com CREF; 

10.4 – 01 (um) massagista. 

 

Capítulo IV – Das inscrições de equipes e registro de atletas 

 

Art. 11º - As inscrições dos atletas deverão ser feitas através de formulário próprio fornecido pela Organização dos 

63º Jogos Regionais. 

Art. 12º - As cidades não poderão substituir seus atletas após a realização do Congresso Especifico. 

Art. 13º - Os atletas não poderão ser inscrito por mais de uma cidade, caso haja dupla inscrição, o mesmo será 

eliminado da competição. 

 

Capítulo V – Do sistema de disputa e dos jogos 

 

Art. 14º - O sistema de disputa da competição será da seguinte forma: 

14.1 – 1ª Fase: Será formado grupo com 03 ou 04 equipes, classificando-se as duas melhores equipes de cada grupo 

para a 2ª Fase; 

14.2 – 2ª Fase: Jogos de Eliminatória Simples, classificando-se o vencedor do jogo para fase seguinte; 

14.3 – 3ª Fase: Jogos de Eliminatória Simples, classificando-se o vencedor do jogo para fase seguinte; 

14.4 – 4ª Fase: Jogos de Eliminatória Simples, classificando-se o vencedor do jogo para fase seguinte; 

14.5 – 5ª Fase: Jogos de Eliminatória Simples, classificando-se o vencedor do jogo para fase seguinte; 

Art. 15º - Os jogos terão duração de: 

15.1- Adulto Livre (Feminino): 10’ x 10’x 10’ com intervalo de 3’minutos; caso haja empate, haverá uma prorrogação 



 

 
 

de 3’ minutos, se persistir empatado, a partida será disputado nos pênaltis (alternado). 

15.2 – Adulto (Masculino): 12’ x 12’x 12’ com intervalo de 3’minutos; caso haja empate, haverá uma prorrogação de 

3’ minutos, se persistir empatado, a partida será disputado nos pênaltis (alternado). 

Art.16º - Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos para o início da primeira partida da rodada, as demais 

seguem o horário estabelecido na tabela de jogos. 

Art. 17º - O mando de jogo pertencerá sempre à equipe colocada à esquerda da tabela, sendo responsável pela 

troca de camisa em caso de coincidência de cores. 

 

Capítulo VI – Do material esportivo e do banco de reservas 

 

Art.18º - Os técnicos e massagistas deverão estar adequadamente uniformizados, e identificados. 

Parágrafo Único: nos uniformes dos atletas deverão conter o nome do município ao qual representa. 

Art.19º - somente será permitido permanecer no banco de reservas: 

19.1 – 07 jogadores devidamente uniformizados; 

19.2 – 01 treinador ou responsável; 

19.3 – 01 preparador físico; 

19.4 – 01 massagista. 

 

Capítulo VII – Da documentação e da disciplina 

 

Art. 20º - A equipe que ocasionar desordem, tumulto ou briga estará automaticamente eliminado da competição e 

os infratores serão julgados pela comissão disciplinar da Secretaria de Esportes de São Sebastião. 

Art. 21º - As apenações: 

21.1- cartão amarelo, advertência; 

21.2 - 01 cartão vermelho, o atleta será expulso da partida não podendo retornar na mesma, terá suspensão 

automática de uma partida. 

Parágrafo Primeiro: os atletas que receberem 03 cartões amarelos em partidas diferentes terão que cumprir 

obrigatoriamente a punição de 01 (uma) partida.  

Parágrafo Segundo: não serão zerados os cartões dos atletas após a mudança de fase. 



 

 
 

Art. 22º - Em caso de W.O. A equipe será julgada pela comissão da Secretaria de Esportes de São Sebastião, a equipe 

que ocasionar o W.O será eliminada do evento e todos os resultados serão ratificados a zero. 

Art. 23º - Os jogadores e comissão técnica que agredir arbitragem ou adversário mesmo após o término da partida 

estarão suspensos automaticamente, independente de outras sanções. 

Art. 24º- O atleta que se inscrever por duas ou mais equipes, será eliminado não podendo ser substituído. 

Parágrafo Único: a equipe que participar do campeonato com jogadores irregulares, perderá os pontos das partidas 

em que o mesmo atuou. 

Art. 25º - As infrações serão julgadas pela Comissão Organizadora não cabendo recurso. 

Art.26º - Cabe aos participantes controlar a suspensão automática de seus atletas, não os incluindo na súmula da 

disputa seguinte. 

Art.27º - O membro da equipe que estiver cumprindo suspensão na partida, dirigente ou pessoas ligadas à comissão 

técnica deverá permanecer a uma distância de vinte metros da mesa do anotador e do banco de reservas. 

Art. 28º - Ficam as equipes responsáveis pela atitude de seus atletas e diretores dentro e fora da quadra de jogo. 

 

Capítulo VIII – Da premiação e da classificação 

Art. 29º - para efeito de classificação serão adotados os seguintes critérios: 

29.1 – vitória 03 (três) pontos; 

29.3 – derrota 00 (zero) ponto. 

Art. 30º - critérios de desempate: 

30.1 – maior número de vitórias na fase; 

30.2 – confronto direto; 

30.3 – saldo de gols; 

30.4 – maior número de gols marcados na fase; 

30.5 – menor número de gols sofridos na fase; 

30.6 – sorteio. 

30.8- em caso de empate entre três ou mais equipes exclui-se o item 30.2 deste Regulamento Geral. 

Art.31º - serão oferecidos: 

31.1 – medalhas para 1º, 2º e 3º colocados; 

31.2 – troféus para 1º, 2º e 3º colocados. 



 

 
 

31.3 – troféu para o artilheiro; 

31.4 – troféu para o goleiro menos vazado 

 

Capítulo IX – Dos recursos e das disposições gerais 

 

Art. 29º - As inscrições dos atletas implicam que os mesmos tenham se submetido a exame médico e encontra-se 

em perfeitas condições de saúde para a prática esportiva. 

Art. 30º - As equipes e atletas participantes declaram ter conhecimento deste Regulamento  

Geral, aceitando-o sem restrições, bem como atesta conhecer as regras do Beach Soccer. 

Art. 31º - Em todos os jogos, o atleta deverá apresentar o documento original com foto que comprove sua 

inscrição, como: R.G., reservista, CNH ou carteira de trabalho, caso não apresente, este estará impedido de 

participar da partida. 

Parágrafo Primeiro: após o inicio da partida, o atleta poderá completar o banco de reservas até o final da partida, 

desde que esteja relacionado na súmula de jogo.  

Parágrafo Segundo: após o inicio da competição, não será permitido à inclusão de atletas em qualquer equipe. 

 

 

 

 

 
 


