
NORMAS FUTSAL MÁSTER – TAUBATÉ COUNTRY CLUB

Artigo 1. Da realização dos Jogos:
1a – Dias: 2ª e 4ª feiras;
1b – Horários:
Das 18h às 19:30hs – Acima de 50 anos
Das 19:30hs às 21hs – Acima de 18 / Livre
Artigo 2. Da relação dos nomes no Quadro para a formação
dos times:
2a – Início da marcação dos nomes às 18h;

2b – Após iniciar o 1°Jogo de 20 minutos, teremos os demais

jogos de 10 minutos, sendo que até às 19:30hs é exclusivos
para os maiores de 50 anos;
2c – Caso faltem atletas para completar a turma exclusiva dos
maiores de 50 anos, poderemos completar os times com
atletas mais novos respeitando a ordem de idade.
2d – Após às 19:30hs, (exclusivos dos mais velhos) será
liberado para os demais, por ordem de chegada, não
prevalecendo mais a ordem por idade (acima dos 18 anos);
Nota 1: Aqueles que colaborarem indo para o gol em qualquer
ocasião, estão automaticamente relacionados para os jogos
após o horário exclusivo dos maiores de 50, tendo a
preferência de escolha de jogar no gol ou na linha;
Nota 2: Se um jogador resolver sair, e for dentro do período
dos maiores de 50 anos, será respeitado a ordem de idade
para a entrada de um substituto; após às 19:30hs, o próximo a
entrar em quadra deverá estar na sequência da listagem
fixada no quadro.
Artigo 3. Da duração dos jogos:

3a - 1° Jogo 20’ (minutos);

3b - Os demais jogos sempre 10’ (minutos);
Artigo 4. Da permanência dos times em quadra:

4a - O time que vencer o 1° jogo deverá permanecer em

quadra;
4b - Todos os times deverão jogar duas vezes seguidos;
totalizando o tempo de jogo estipulado em 20’(minutos).

Exceto para o vencedor do 1° jogo que deverá jogar 30’

(minutos).

Nota 4: Em caso de empate no 1° jogo, haverá um tempo

extra de 5’(minutos), persistindo, par ou impar ou acordo
entre as partes, desde que só tenha um time a espera para
próxima partida. Caso contrário, se houver dois times
esperando, os que acabaram de jogar deverão sair,
automaticamente.
Artigo 5 – No caso de haver atitudes de indisciplina do
atleta, o mesmo poderá sofrer a punição e suspensão de
30 (trinta) dias nas atividades de futsal e/ou do clube;
*Toda ocorrência será relatada ao Departamento de
Esportes, que repassará à Diretoria Executiva para as
devidas providências;
Artigo 6 – Os atletas que desrespeitarem essas normas
ficarão sujeitos às sanções impostas pela Diretoria
Executiva do Clube;
Artigo 7 – Casos omissos à essas normas, serão
analisados pelo Departamento de Esportes do Clube e
levado à Diretoria Executiva para as devidas providências;
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