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REGULAMENTO TÉCNICO DO FUTEBOL DE AREIA
Art. 47º - A modalidade de FUTEBOL DE AREIA será regida pelas Regras Oficiais da
Confederação Brasileira de Beach Soccer e pelo que dispuser este Regulamento.
a) A equipe poderá inscrever até 12 (doze) atletas que poderão participar do
evento, os quais deverão ser identificadas antes do início da 1ª partida;
b) Para que se tenha o início da partida, ambas as equipes têm que apresentar, na
quadra, um mínimo de 4 (quatro) jogadoras.
c) A goleira não poderá consignar um gol a favor de uma equipe diretamente com
as mãos.
d) A goleira não poderá tocar a bola com as mãos ou com os braços, quando esta
tiver sido “atrasada”, inclusive com a cabeça, por uma companheira de equipe,
pela segunda vez consecutiva, sem que tenha sido tocada por uma oponente.
Por infração a essa regra, a equipe infratora será punida com 1 (um) tiro livre do
meio de campo.
e) Se a goleira atrasar a reposição de bola em jogo (5 segundos), sua equipe será
penalizada com um tiro livre do meio do campo, pela equipe adversária.
f) A goleira que receber a bola com as mãos não poderá mais tocá-la com os pés.
Por infração a esta regra, a equipe infratora será punida com um tiro livre do
centro do campo.
g) As equipes serão formadas por cinco jogadoras, um dos quais será a goleira.
h) Não há limites de substituições.
h) A equipe que tiver o seu efetivo reduzido a menos de três jogadoras, será
declarada perdedora do jogo, independentemente do resultado do jogo no
momento da paralisação.

j) Quanto às penalizações, serão adotados os seguintes critérios:
- Cartão Amarelo: advertência.
- Cartão Vermelho: expulsão (a atleta poderá ser substituída após dois minutos e
deverá cumprir um jogo de suspensão).
k) O dirigente técnico expulso de uma partida deverá cumprir, automaticamente,
um jogo de suspensão, podendo vir a sofrer outras sanções por parte do Conselho
de Julgamento.
l) Os jogos serão disputados em 1 (um) único tempo de 10 (dez) minutos.
m) A jogador que sofrer a falta deverá cobrá-la, exceto se estiver seriamente
contundida, o que deverá ser constatado pelo árbitro. Nesta situação caberá a sua
substituta executar a cobrança.
n) Todos os tiros livres terão cobrança direta, exceto para o lateral e o tiro de meta.
As jogadoras terão no máximo 5 (cinco) segundos para cobrar.
o) Na cobrança dos tiros livres ou no reinício de jogo com os pés, a critério da
jogadora, a bola poderá ser colocada no local da cobrança usando os pés ou a bola
para a acomodação da areia no terreno.
p) Quando da cobrança de um tiro livre no campo de defesa da infratora, todas as
jogadoras deverão estar atrás da linha da bola ou na mesma linha.
q) Nas cobranças dos tiros livres, no campo de ataque da infratora, as jogadoras
poderão ocupar qualquer parte do campo de jogo, porém a adversária deverá estar
no mínimo a 5 (cinco) metros do local da cobrança, e não poderá se interpuser
entre o local da cobrança e o seu próprio gol. Após a execução do tiro livre, a bola
não poderá ser tocada (exceto pela goleira da equipe adversária), quando sua
trajetória estiver dentro do ângulo formado pelo local da cobrança e as traves do
gol, a não ser que ela tenha tocado o solo.
r) Não poderá ser consignado um gol diretamente na cobrança do tiro de meta.

s) O tiro de canto deverá ser cobrado com os pés. O local de cobrança será dentro
do campo a no máximo 1 (um) metro da bandeirola. Um gol poderá ser consignado
diretamente por meio de um tiro de canto.
t) O jogo recomeça do ponto em que a bola saiu do campo; as jogadoras poderão
usar as mãos ou os pés para a reposição da bola em jogo. Quando usarem os pés,
no momento em que a bola for colocada no solo ela não poderá mais ser tocada
com as mãos. Da cobrança de um lateral não poderá ser consignado um gol. A
cobrança deverá ser efetuada em cima ou próximo da linha lateral.
u) Ocorrendo empate, em jogo que necessite apontar um vencedor, haverá
cobrança de uma série de 3 (três) tiros livres da marca do pênalti, cobrados por
jogadoras diferentes e de forma alternada, que estiverem relacionadas na súmula.
Persistindo ainda o empate, a decisão será por meio da cobrança de um tiro livre da
marca do pênalti, ou de quantos forem necessários, cobrados na mesma ordem da
série anterior, com as mesmas atletas, até que se conheça a vencedora.
v) Critérios de desempate: ocorrendo empate na classificação, em fase ou etapa,
em turno ou em grupo, serão usados os seguintes critérios:
▪ Duas equipes:
- Confronto direto
▪ Três ou mais equipes:
- Número de vitórias nas partidas realizadas entre si no turno ou grupo, na fase
ou etapa em que ocorreu o empate.
- Defesa menos vazada nas partidas realizadas entre si, no turno ou grupo, na fase
ou etapa em que ocorreu o empate.
- Saldo de gols nas partidas realizadas entre si, no turno ou grupo, na fase ou etapa
em que ocorreu o empate.
- Maior número de gols nas partidas realizadas entre si, no turno ou grupo, na fase
ou etapa em que ocorreu o empate.
- Número de vitórias em todas as partidas realizadas no turno ou grupo, na fase ou
etapa em que ocorreu o empate.
- Defesa menos vazada em todas as partidas realizadas no turno ou grupo, na fase
ou etapa em que ocorreu o empate.
- Saldo de gols em todas as partidas realizadas no turno ou grupo, na fase ou etapa
em que ocorreu o empate.

- Maior número de gols marcados em todas as partidas realizadas no turno ou
grupo, na fase ou etapa em que ocorreu o empate.
- Melhor disciplina: cartão vermelho, menos 3 (três) pontos; cartão amarelo,
menos 1 (um) ponto.
- Persistindo ainda o empate, o sorteio definirá a classificação.

FUTEBOL DE AREIA FEMININO
Data: 17 de Fevereiro
Horário: A partir das 14:00 horas
Local: Associação das empresas Netzsch do Brasil, em Pomerode
O FUTEBOL DE AREIA FEMININO será disputado em uma chave única com as
4(quatro) equipes inscritas, que jogarão todas contra todas dentro da chave. A
equipe que somar o maior número de pontos será a campeã da modalidade.
Os jogos serão disputados em 1 (um) único tempo de 10 (dez) minutos.
Todas as equipes participantes dessa fase serão convidadas a participar da Fase
Estadual, que acontecerá nos dias 17 e 18 de março na Praia de Enseada em São
Francisco do Sul.

Observações:
 Apenas no Primeiro Jogo teremos a tolerância de 15 minutos. Sendo que
nos próximos jogos a equipe que não estiver presente no horário do Jogo,
perderá por W.O;
 Todas as atletas e técnicos das equipes deverão comparecer no local dos
jogos munidas de um documento oficial com foto;
 Será obrigatório o uso de Uniformes.
 As equipes não poderão consumir bebidas que não forem adquiridas na
lanchonete da Associação que será realizada a competição. Exceto água para
os atletas durante as partidas.

TABELA DO FUTEBOL DE AREIA FEMININO
CHAVE – A
ALTENBURG
KARSTEN
KYLY
RESTOQUE

DATA HORA
1a RODADA
17/02 14:00
17/02
a
2 RODADA
17/02
17/02
a
3 RODADA
17/02
17/02
-

CH

JG

EQUIPE

X

EQUIPE

Única
Única

01
02

KARSTEN
ALTENBURG

O
0

X
X

W
2

KYLY
RESTOQUE
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Única

03
04

KARSTEN
KYLY

O
0

X
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W
0

ALTENBURG
RESTOQUE

Única
Única

05
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ALTENBURG
RESTOQUE

2
W

X
X

1
O

KYLY
KARSTEN

CLASSIFICAÇÃO DA DO FUTEBOL DE AREIA FEMININO
CHAVE – A

JOGOS

PTOS

V

E

D

GP

GC

SG

CLAS

RESTOQUE

3

7

2

1

0

3

0

3

1º

ALTENBURG

3

6

2

0

1

3

3

0

2º

KYLY

3

4

1

1

1

2

2

0

3º

KARSTEN

3

0

0

0

3

0

3

-3

DESCLASS

V- Vitória / E – Empate / D – Derrota / GP – Gols Pró / GC – Gols Contra / SG – Saldo de Gols / CLAS – Classificação

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO FUTEBOL DE AREIA FEMININO DE
BLUMENAU/POMERODE 2018

1º LUGAR: RESTOQUE
2º LUGAR: ALTENBURG
3º LUGAR: KYLY

EQUIPES MAIS DISCIPLINAS DA COMPETIÇÃO
ALTENBURG, KYLY E RESTOQUE – NENHUM CARTÃO
GOLEIRA MENOS VAZADA DA COMPETIÇÃO
Larissa da Conceição Costa – RESTOQUE - NENHUM GOL
ARTILHEIRA DA COMPETIÇÃO
Claudia Pedroso – RESTOQUE - 2 GOLS

Todas equipes participantes desta Fase serão convidadas a participar da
Etapa Estadual dos Jogos do SESI de Verão 2018, que ocorrerá dias 17 e 18 de
março na cidade de São Francisco do Sul(Praia da Enseada).

