
 

CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTSAL – TEMPORADA 2017 

NORMAS E CALENDÁRIO DAS ETAPAS: 

• NORMAS:NORMAS:NORMAS:NORMAS:    

 

1. Quem pode participar? 
Equipes:Entidades de Prática Desportiva (EPD) e Prefeituras Municipais, devidamente regularizadas e ativas. 
 
Atletas:   
Etapa Regional: que estejam matriculados e que estudem em escolas e colégios do Estado do Paraná.  
Etapa Estadual: todos os atletas terão que serem registrados na FPFS e CBFS 
 
a) Qual a documentação exigida? 
 
Equipe: 
b) Estatuto social; 
c) Cartão do CNPJ; 
d) Ata da criação e da última eleição; 
e) Protocolar o requerimento de inscrição (disponível no site da FPFS) 
(*) O requerimento de inscrição poderá ser protocolado na Liga da sua região ou diretamente na FPFS  
 
Atleta: 
f) Cópia da Carteira de Identidade; 
g) Autorização do responsável; 



 

h) Comprovante de matrícula emColégio localizado no Estado do Paraná, com o registro no NRE (SERE); 

i) Atestado médico. 
j) Preenchimento e entrega da ficha de inscrição (disponível no site da FPFS) 

             (*) Para atuar o atleta deverá apresentar ao anotador, antes de cada jogo, a original ou cópia colorida e reconhecida emcartório, da 
Carteira de Identidade (RG). 
 

2. Qual será o Custo? 
 

• Na fase liga/regional: R$ 200,00 (duzentos reais) de inscrição + taxa de arbitragem por jogo (disponível no site da entidade) . 
 

• Na fase estadual:  
 

• A equipe classificada da fase liga/regional não terá custo de inscrição. Terá como custo somente a taxa de arbitragem por jogo 
 
b) Quem não disputou ou foi desclassificada da fase liga/regional: Taxa de anuidade (R$ 730,00) + taxa de inscrição normal da FPFS 
+ taxa arbitragem por jogo 

3. Como será a fórmula de disputa? 
 

• Fase liga/regional:Independentemente da formula de disputa abaixo, as equipes e Liga poderão apresentar proposta para 
realizarem a fase de forma diferente, inclusive com mais fases, em jogos de meio de semana, etc... 

 
A solicitação deverá ser encaminhada, via Liga ou representante da região, para o Departamento Técnico da FPFS, que analisará 
e autorizará ou não a alteração.  

 
• Arbitrais técnicos: cada região/liga realizará o Arbitral Técnico para definir tabela de jogos, fórmula de disputa, etc... 
 
• Em caso de dúvida sobre a qual região a equipepertence a equipe, caberá ao Departamento Técnico da  FPFS a decisão 

 
 



 

• A liga ou seu representante será o responsável técnico da sua região 
 
• Todos os atos praticados na competição serão realizados diretamente pela Federação Paranaense de Futebol de Salão, 

através de seus Departamentos (Técnico, Arbitragem, TJD, etc...), sendo divulgado em seu site oficial: 
www.futsalparana.com.br 

 
Serão formados grupos na região de até oito (08) equipes, que jogarão entre si, em turno único. Em dois finais de semana, em 
cidades distintas. 
 
  Classificam-se de cada grupo para a fase estadual: 
 
- Grupo com seis (06) equipes: classifica-se uma (01) equipe para a 2ª fase da etapa estadual + vagas a definir para a 1ª fase da 
etapa estadual (em junho será definido, após o término da inscrição do estadual). 
 
- Grupo com mais de seis (06) equipes: duas (02) equipes equipe para a 2ª fase estadual + vagas a definir para a 1ª fase da etapa 
estadual (em junho será definido, após o término da inscrição do estadual). 
 
- Para definição destas vagas será utilizado o percentual de inscritos em cada liga/regional, distintamente para cada categoria, 
podendo aumentar o número de vagas, dependendo do número de inscrição no total e por região 
 
- Inicialmente o número de vagas para a fase 2ª fase na etapa estadual será de dez (10) equipes, no total das regiões, mas 
número de vagas por região/grupo poderá aumentar, dependendo do número total e por região. 
 
- As vagas para a 1ª fase da etapa estadual serão definidas em junho, após o encerramento das inscrições para aquelas equipes 
que não disputaram a fase liga/regional. 
 
- Para a etapa estadual a equipe classificada da etapa liga/regional poderá incluir (transferir) em sua equipe até 02 (dois) atletas 
que tenham disputado por outra equipe, observando-se: 
a) A equipe de origem do atleta deverá ter disputado a mesma regional que a equipe que requisitará o atleta; 



 

b) Caso a equipe de origem do atleta se inscreva para a fase estadual, não poderá ser feita esta transferência; 
c) A equipe de origem assine a ficha de transferência; 
d) Recolha-se a taxa de R$ 80,00 (oitenta) reais, referente a taxa de transferência. 
 
• EtapaEstadual (será realizado em duas ou três fases + a final, dependendo do número de equipes inscritas: 

Grupos na 1ª fase definidos em forma de sorteio. 
Cada equipe poderá registar dois atleas............... 

 
1ª fase:  
-Participantes:  
a) equipes que se inscreveram diretamente na etapa estadual + 
b) equipes que foram desclassificadas na fase liga/regional, e que se inscreveram na fase etapa estadual 
• Grupos de quatro ou três equipes 
 
A Inscrição para esta fase se encerra no dia 31 de maio de 2017. 
 
2ª fase: participantes: 
 
-equipes classificadas na etapa liga/regional; 
-equipes classificados da 1ª fase estadual; 
 
As equipes serão divididas em grupos de quatro ou três equipes,  classificando-se para a fase final o total de QUATRO, 
SEIS OU OITO equipes (a ser definir por categoria). 
 
Após a 2ª fase estadual, dependendo do número de equipes inscritas, se houver necessidade, poderá ser realizada uma nova 
fase, para definir os oito (oito) classificados para a final. Esta fase será realizada na semana posterior ou no máximo na segunda 
semana posterior. 
 
Final: Oito, seis ou quatro equipes. Realizado em uma cidade sede, de sexta a tarde até domingo pela manhã 



 

4. Como sediar a fase (regional ou estadual)? 
 

• Fase liga/regional: enviar para a FPFS, no prazo estipulado,  o requerimento para sediação, sendo que em caso de solicitação 
de sediação acima do número de sedes, caberá a Liga Regional a definição dos locais. 

 
• Fase estadual: enviar para a FPFS, no prazo estipulado,  o requerimento para sediação, sendo que em caso de solicitação de 

sediação acima do número de sedes, caberá a FPFS a definição dos locais. 
 

•  
                 (*) a equipe que oferecer Hotel para os atletas receberá a fase automaticamente 

5. Quais os encargos que a equipe terá para sediar? 
a) Ginásio de Esportes em condições de uso (quadra, iluminação, segurança, vestiários com chuveiros quentes, sala para árbitros e 

vestiários; 
b) No local dos jogos: “01” enxugador de quadra durante toda a fase; Som para divulgação das equipes e do evento; colocação de 

quatro banners dois da Federação e dois da logomarca da competição 
c) Alojamento com colchão para as equipe (16 pessoas por equipe); 
d) Equipe de Arbitragem: caso haja necessidade de oficiais de outros municípios: 

- Alojamento ou hotel 
- Alimentação (fornecimento ou pagamento de R$ 30,00 por refeição) 
- Deslocamento de um carro: R$ 0,60 por KM rodado (distância da cidade de origem até a sede dos jogos) 

 
6. Alimentação dos atletas? 

    Por conta de cada equipe participante 
7. Bola Oficial: no evento será utilizada a Bola Kagiva (Oficial da FPFS) 
8. Contatos:  

Email: categoriasdebase@futsalparana.com.br 
Fone: 41 32334571 (com Luzia) 

 



 

 

• CALENDÁRIOCALENDÁRIOCALENDÁRIOCALENDÁRIO 2017 2017 2017 2017::::    

PARANAENSE “MASCULINO”PARANAENSE “MASCULINO”PARANAENSE “MASCULINO”PARANAENSE “MASCULINO”    

1. ETAPA LIGA/REGIONAL 

Categoria Inscrição/Pedido 
sediamento/documentação 

Tabela 1ª etapa 
Regional 

2ª etapa 
Regional 

Sub 07 07 de abril 17 de abril 12 a 14/maio 14 a 16/julho 
Sub 09 07 de abril 17 de abril 05 a 07/maio 23 a 25/junho 
Sub 11 20 de abril 03 de maio 19 a 21/maio 07 a 09/julho 
Sub 12 20 de abril 03 de maio 26 a 28/maio 30 a 02/julho 
Sub 13 07 de abril 10 de abril 21 a 23/abril 16 a 18/junho 
Sub 14 05 de maio 17 de maio 02 a 04/junho 21 a 23/julho 
Sub 15 07 de abril 10 de abril 28 a 30/abril 23 a 25/junho 
Sub 17 16 de março 22 de março 07 a 09/abril 09 a11/junho 

 

 

 



 

2. ETAPA ESTADUAL 

Categoria Inscrição/Pedido 
sediamento 

1ª fase 
Estadual  

2ª fase 
Estadual  

3ª fase 
Estadual 

FINAL 

Sub 07 31 de maio 18 a 20/agosto 15 a 17/setembro 12 a 15/outubro 24 a 26/novembro 
Sub 09 31 de maio 04 a 06/agosto 01 a 03/setembro 06 a 08/outubro 10 a 12/novembro 
Sub 11 31 de maio  11 a 13/agosto 07 a 10/setembro 29 a 01/outubro 17 a 19/novembro 
Sub 12 31 de maio 28 a 30/julho 25 a 27/agosto 22 a 24/setembro 08 a 10/dezembro 
Sub 13 31 de maio 18 a 20/agosto 15 a 17/setembro 12 a 15/outubro 27 a 29/outubro  
Sub 14 31 de maio 04 a 06/agosto 01 a 03/setembro 06 a 08/outubro 01 a 03/dezembro 
Sub 15 31 de maio 11 a 13/agosto 07 a 10/setembro 29 a 01/outubro 02 a 05/novembro 
Sub 17 31 de maio 28 a 30/julho 25 a 27/agosto 22 a 24/setembro 20 a 22/outubro    
Sub 20 31 de maio 26 a 28/maio 18 a 20/agosto Setembro (de houver 

necessidade) 
27 a 29/outubro 

1. O prazo final para inscrição para as equipes que não participaram da fase Liga/Regional, e que participaram da etapa 

estadual a partir da 1ª fase será no dia 31 de maio de 2017; 

2. Os classificados na etapa regional terão o prazo de 10 (dez) dias, após o encerramento da fase regional, para enviarem a 

documentação completa do clube e dos atletas para a Federação Paranaense de Futebol de Salão, que serão enviados para a 

CBFS; sob pena de perderem suas vagas. 

3. O calendário regional poderá ser alterado, em comum acordo entre as equipes e Ligas. 

4. No encerramento das inscrições da etapa estadual, o calendário poderá sofrer alterações, em virtude do número de equipes 

inscritas em cada categoria. 

    



 

PPPPARANAENSE FEMININOARANAENSE FEMININOARANAENSE FEMININOARANAENSE FEMININO    
Categoria Inscrição/Pedido 

sediamento 
Relação 
atletas 

Tabela 1ª etapa 
Regional 

2ª etapa 
Regional 

3ª etapa 
Estadual 

FINAL 

Sub 17 13/abril 17/abril 18/abril 28 a 30/abril 21 a 23/julho 08 a 
10/setembro 

24 a 
26/novembro 

Sub 20 20/abril 02/maio 03/maio 12 a 14/maio 28 a 30/julho 29 a 
01/outubro 

17 a 
19/novembro 

 

 


