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Comunicado Oficial N.°  123/2016 

 

 

RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIA 

 

 O Presidente da Federação Paulista de Futebol de Salão, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo Estatuto da Entidade e demais legislações esportivas em vigor e, 

 

I - CONSIDERANDO  que a Federação Paulista de Futebol de Salão vem realizando 

um trabalho intenso fora das quadras para promover melhorias ao futsal paulista;  

 

II – CONSIDERANDO  que os diretores técnicos após analisarem as competições das 

categorias menores e de colher informações com vários treinadores e dirigentes, resolveram, 

juntamente com a presidência, criar um Grupo de Estudos formado por profissionais 

conceituados, especialistas em futsal e de grandes conhecimentos acadêmicos, com o propósito 

de discutir e propor melhorias ao futsal, especificamente nas categorias menores; 

 

III – CONSIDERANDO  que os temas abordados pelo Grupo de Estudos estão 

fundamentados em estudos científicos, conhecimentos e experiências, e que em todas as análises 

foram consideradas as características físicas e psicológicas, as necessidades e interesses das 

crianças e adolescentes; 

 

IV – CONSIDERANDO  que após os debates com troca de ideias e opiniões o Grupo de 

Estudos chegou a um consenso geral, havendo concordância de todos os pontos discutidos; 

 

V – CONSIDERANDO  que os clubes necessitam tomar conhecimento do exposto 

abaixo com grande antecedência a fim de tomar as providências que se façam necessárias; 

 

R E S O L V E 

 

Adotar a partir de 1º de janeiro de 2017, os seguintes ajustes e adaptações nas competições 

de categorias menores promovidas pela Federação Paulista de Futsal: 

 

A) CATEGORIAS 

 

A partir de 2017 as categorias serão divididas da seguinte forma e terão as seguintes 

terminologias: 

 

CATEGORIAS DE INICIAÇÃO:   Sub 08 (nascidos em 2009 e 2010) 

      Sub 09 (nascidos em 2008) 

      Sub 10 (nascidos em 2007) 

 

CATEGORIAS DE BASE:   Sub 12 (nascidos em 2005 e 2006) 

     Sub 14 (nascidos em 2003 e 2004) 

     Sub 16 (nascidos em 2001 e 2002) 

     Sub 18 (nascidos em 1999 e 2000) 
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Observações: 

 

1) A categoria Sub 10 passa a integrar as Categorias de Iniciação e, portanto, jogará de acordo 

com as adaptações e ajustes ocorridos nas regras, descritos no artigo 40 das Disposições 

Iniciais de 2016.  

 

2) O clube que não participar de competições promovidas pela FPFS nas Categorias de 

Iniciação (Sub 08, Sub 09 e Sub 10) poderá inscrever os jogadores nascidos em 2007 na 

categoria Sub 12 e serão considerados jogadores de 1º ano. 

 

B) TEMPO DAS PARTIDAS 

 

Categorias de Iniciação:  Sub 08, Sub 09 e Sub 10:  20 minutos (05:00 X 05:00 X 10:00) 

 

Categorias de Base:  Sub 12:     24 minutos (06:00 X 06:00 X 12:00) 

    Sub 14:     28 minutos (07:00 X 07:00 X 14:00) 

    Sub 16:     32 minutos (16:00 X 16:00) 

    Sub 18:     36 minutos (18:00 X 18:00) 

 

Nas categorias Sub 08, Sub 09, Sub 10, Sub 12 e Sub 14, haverá uma PARADA TÉCNICA de 

1 (um) minuto na metade do terceiro período da partida (assim que a bola sair de jogo. 

Exemplo: Ao atingir a metade do 3º período, na primeira paralisação do cronômetro, o jogo será 

interrompido para a Parada Técnica). 

 

C) UTILIZAÇÃO DE JOGADORES DE 1º ANO 

 

A partir de 2017, nas categorias Sub 12 e Sub 14, no segundo período das partidas, somente 

poderão participar jogadores de 1º ano.  

 

O mecanismo das substituições permanece inalterado, ou seja, no primeiro período da partida a 

equipe inicia o jogo com 5 jogadores. No segundo período da partida, haverá obrigatoriamente a 

substituição de todos os jogadores, e, quem jogou no primeiro período, não poderá jogar no 

segundo período da partida. No terceiro período a equipe será formada livremente. 

 

Caso um jogador de 1º ano tenha jogado no primeiro período da partida, não poderá ser 

utilizado no segundo período. 

 

Todos os períodos de jogo, deverão ser iniciados com, no mínimo, 3 jogadores. Caso a equipe 

não possua atletas na quantidade mínima exigida, será considerada perdedora e os pontos 

revertidos para o adversário, podendo sofrer ainda outras punições aplicadas pela Comissão 

Disciplinar. 

 

D) HORÁRIO E ORDEM DOS JOGOS: 

 

A partir de 2017, nas competições das Categorias de Base, Série A1, o horário de início dos 

jogos será, preferencialmente, entre 13h00 e 14h00.  Fica determinado que a partir de 2018 

haverá uma padronização dos horários, iniciando-se o 1º jogo as 14h00. 

 

A ordem dos jogos das Categorias de Base será a seguinte: 

 

1º jogo: Sub 18 

2º jogo: Sub 16 

3º jogo: Sub 14 

4º jogo: Sub 12 

 

Os jogos das Categorias de Iniciação serão realizados no período da manhã e a rodada terá 

início às 09h00. 

 

 

 

 



A ordem dos jogos nas Categorias de Iniciação será a seguinte: 

 

1º jogo: Sub 08 

2º jogo: Sub 09 

3º jogo: Sub 10 

 

E) TIPO DE BOLA POR CATEGORIA 

 

A partir de 2017 fica designado o tipo de bola a ser utilizado em cada categoria: 

 

Categorias  Sub 08 e Sub 09  Diâmetro: 50 a 53 cm e Peso: 300 a 330 g 

Categoria  Sub 10    Diâmetro: 50 a 55 cm e Peso: 320 a 360 g 

Categorias  Sub 12 e Sub 14  Diâmetro: 55 a 59 cm e Peso: 350 a 380 g 

Categorias  Sub 16 e Sub 18  Diâmetro: 62 a 64 cm e Peso: 410 a 440 g 

 

 

São Paulo, 13 de setembro de 2016. 

 

 

Nilton Cifuentes Romão 

Presidente 

EASA.; 


