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TABELA CURSOS SUPERIORES E SUBSEQUENTES 

GRUPO ÚNICO 

AGRONOMIA 

QUÍMICA 

SUB AGI +AGC 

SUB ZOO +AGC+AGI 

 

DATA: 21/11/2022 MODALIDADE: FUTSAL SUPERSUB 

SEGUNDA LOCAL: GINÁSIO 

HORÁRIO Nº DO JOGO TURMAS 

13h30min 01 SUB ZOO +AGC+AGI X SUB AGI +AGC 

13h50min 02 SUB AGI +AGC X AGRONOMIA 

14h10min 03 AGRONOMIA X QUÍMICA 

 

DATA: 22/11/2022 MODALIDADE: FUTSAL SUPERSUB 

TERÇA LOCAL: GINÁSIO 

HORÁRIO Nº DO JOGO TURMAS 

13h30min 04 QUÍMICA X SUB AGI +AGC 

13h50min 05 SUB ZOO +AGC+AGI X QUÍMICA 

14h10 06 SUB ZOO +AGC+AGI X AGRONOMIA 

14h50min 07 1º colocado da fase de grupos X 2º colocado da fase de grupos 

 

 

CAMPEÃO:  ____________________________ 



 
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO FUTSAL 

1. A modalidade do FUTSAL obedecerá às regras básicas oficiais da CBFS- Confederação 

Brasileira de FUTSAL; 

2. A quantidade máxima de jogadores titulares de uma equipe é de 04 participantes de linha 

mais 01 goleiro; 

3. A quantidade mínima de jogadores titulares de uma equipe é de 03 participantes de linha 

mais 01 goleiro; 

4. O aluno que levar cartão vermelho será automaticamente suspenso do próximo jogo e 

passará pela comissão disciplinar podendo ser excluído da modalidade ou da competição 

em geral; 

5. O aluno que levar dois cartões amarelos será automaticamente suspenso do próximo jogo; 

6. Os jogos serão disputados em 02 tempos de 10 minutos cada, sem intervalo. 

 

7. Somente poderão permanecer no banco de reserva os atletas inscritos mais 01 (um) 

dirigente, a saber: Técnico, devidamente credenciados. 

 

8. Na primeira fase da competição será dada a seguinte pontuação para a vitória, empate e 

derrota respectivamente: 03 pontos, 01 ponto, 00 pontos.  

9. O critério de desempate na primeira fase obedecerá a seguinte ordem: 

a. Menor número de cartões vermelhos; 

b. Menor número de cartões amarelos; 

c. Saldo de gols positivos; 

d. Menor número de gols sofridos; 

e. Confronto direto; 

f. Sorteio. 

10. O desempate na segunda fase será a cobrança de pênaltis, sendo esta realizada por 03 

participantes de cada equipe. A equipe que tiver o maior número de gols convertidos 

vence a disputa. Permanecendo empatada a partida será disputada nos pênaltis 01 x 01; 

11. Em caso de disputa de pênalti, o goleiro poderá ser qualquer aluno inscrito na modalidade; 

12. O 1º colocado da fase de grupos possuirá a vantagem de jogar pelo empate na 

final para ser campeão. 

 

13. Os casos omissos serão discutidos e acertados pela comissão geral dos JIIF 2022. 


