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Comunicado Oficial nº 019/2019 

 

À TODAS AS EQUIPES E LIGAS FILIADAS E OFICIAIS DE ARBITRAGEM 

Considerando as Regras Oficiais Nacionais 2019 divulgadas pela CBFS; 

Considerando que houveram algumas alterações seja de regra ou de 

redação  e a necessidade de que todos tenham conhecimento para 

aplicação das mesmas; 

Informamos as regras que serão adotadas pela Federação Paulista de 

Futebol de Salão a partir da data de hoje. E no que diz respeito à redação, 

que não alterou a aplicação, não consta neste Comunicado Oficial. 

- Regra 1 – QUADRA DE JOGO – 4 ÁREA PENAL 

À distância de 5 (cinco) metros do ponto central da meta, 

medida por uma linha imaginária em ângulo reto com a linha de 

meta e assinalado por um pequeno retângulo, medindo 10 (dez) 

por 8 (oito) centímetros, será marcado o local até onde o goleiro 

poderá avançar na cobrança do tiro livre direto dos 10 (dez) 

metros. 

 
***** Solicitamos à todas as equipes que providenciem esta marca 

dentro das áreas de suas quadras. 

 

- REGRA 04 - EQUIPAMENTO DOS JOGADORES, 

COMISSÕES TÉCNICAS E ARBITRAGEM –  

2 – EQUIPAMENTO BÁSICO 
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e) Tênis – confeccionado com lona, pelica ou couro macio, com 

solado e revestimento lateral de borracha ou material similar, 

ficando terminantemente proibido o uso de sapatos com solado 

de couro ou pneu ou que contenham travas. 

 

7- OUTROS EQUIPAMENTOS 

i) Os árbitros(as) não poderão exercer suas funções utilizando óculos. 

 

- REGRA 12 – FALTAS E INCORREÇÕES 

a) O jogador será penalizado com cartão amarelo se na opinião dos 

árbitros, cometerem uma das seguintes infrações: 

18 - Se o jogador levantar a bola intencionalmente para devolver de 

cabeça, peito, joelho, etc... e o goleiro tocar com qualquer parte do 

corpo, em qualquer parte de sua meia quadra, sua equipe será 

penalizada com tiro indireto no local onde o jogador devolveu a bola 

e o jogador penalizado com cartão amarelo; 

 

- REGRA 13 – TIROS LIVRES 

Os tiros livres podem ser diretos e indiretos com a bola sendo 

colocada em jogo sempre com o uso do pé. 

 

- REGRA 14 – TIRO PENAL 

3 – INFRAÇÕE E SANÇÕES 

c)  Se o goleiro adiantar-se antes da bola ser movimentada e não 

resultar em gol: 

- Os árbitros interrompem o jogo, manda repetir o lance e o goleiro 

será penalizado com cartão amarelo. 

 

d) Quando o goleiro adiantar-se e mesmo assim, resultar em gol: 

- A arbitragem deverá confirmar o gol, não havendo a necessidade 

de advertir o goleiro com cartão amarelo. 

e) Na primeira vez que o goleiro adiantar-se e não for concretizado o 

gol na cobrança do tiro penal ele deve ser advertido com cartão 

amarelo e na reincidência expulso da quadra. 

 

- REGRA 15 – TIRO LATERAL 

9- Na execução do tiro lateral a bola deverá estar apoiada no solo, 

ser colocada na direção onde saiu estar imóvel ou podendo 

mover-se levemente, colocada sobre a linha lateral ou no máximo 

25 (vinte e cinco) centímetros para fora da linha. Somente 01 (um) 

jogador da equipe beneficiada com o tiro lateral poderá estar 

fora da quadra para executar o mesmo. Todos os jogadores de 

ambas as equipes devem estar dentro da quadra, exceto quando 



 

em uma jogada saírem da quadra e a equipe beneficiada 

executar rapidamente a cobrança. 

 

- REGRA 16 – ARREMESSO DE META 

7- Após o goleiro executar o arremesso de meta e a bola ter entrado 

em jogo, não poderá ser devolvida voluntariamente ao goleiro, 

em sua meia quadra, sem que antes seja jogada ou tocada por 

jogador adversário. Se ocorrer os árbitros deverão penalizar com 

um tiro indireto com a bola sendo colocada no local onde o 

goleiro tocou na bola, se foi dentro da área de meta esta bola 

será colocada sobre a linha da área no local mais próximo de 

acordo com a regra 13. 

 

 

O Livro Nacional de Regras 2019 está disponível em nosso site, menu 

Secretaria em Regimentos. 

São Paulo, 14 março de 2019 

 

 

Sr. Nilton Cifuentes Romão  

Presidente 


