
 

REGRAS DO TORNEIO DE GOLZINHO  
 
TEMPO DE JOGO 

 A partida terá duração de 20 minutos, sendo 2 tempos de 10 minutos 

sem intervalo. 

 As partidas terão inicio às 09h30 e 10h20, tendo uma tolerância de 5 

minutos. Caso o time não tenha o numero mínimo para inicio da partida, 

será decretado W.O . 

FORMAÇÃO DAS EQUIPES 

 Os times serão compostos de (4) quatro jogadores.  

 Substituições ilimitadas. 

 Desses quatros jogadores, 3 serão de linha e 1 ficará no banco tendo 
obrigação de jogar pelo menos um tempo do jogo. 

 Todas as equipes terão que estar uniformizadas com pelo menos a 
camisa da mesma cor. 
 

UTILIZAÇÃO DA QUADRA 

 A QUADRA  

Só poderá utilizar a quadra dentro de sua marcação original.  

Quando a bola sair, o jogador deverá colocar a bola na linha de lateral e tocar 

lá com o pé. 

 

Quando a bola sair pela linha de fundo, o jogador deverá colocar a bola na 

linha para ser tocada a um colega com espaço em seu lado da quadra para 

poder reiniciar a partida. 

 AS TRAVES 

As traves serão de golzinho, a qual não haverá goleiro; 

Não poderá ficar dentro do gol durante a partida. A não ser que a bola esteja 

dentro da área. 

http://radiotvlealeal.blogspot.com/2013/05/exercicio.html


 

 

PUNIÇÕES. 

 FALTAS  
 

Não será permitida qualquer falta dura e com maldade e o jogador será 
advertido e punido com cartão AMARELO ou VERMELHO. 

Limite de 04 faltas por equipe. 

A QUINTA falta implicará em penalidade máxima a favor da equipe adversária. 

O pênalti será cobrado da linha central que divide o campo. É tiro livre sem 

defensor. 

 MÃO NA BOLA 

Se o jogador colocar a mão na bola, ele será punido com cartão AMARELO e 

será tiro direto do meio da quadra sem barreira. 

Caso a bola bata sem querer no braço do jogador, será marcada uma infração 

normal. 

Não haverá vantagem em caso de falta ou mão na bola. 

 CARTÕES 
 
Em caso de falta dura, o jogador será punido com cartão AMARELO ou até 
VERMELHO. Se por acaso o aluno usar a maldade em uma falta, ele será 
expulso da partida, dando lugar depois de 2 minutos ao reserva, além de ficar a 
próxima partida sem jogar.  
Em caso de dois cartões AMARELO durante o torneio, o aluno será punido 
ficando sem jogar a próxima partida. O mesmo irá acontecer caso o aluno 
receba cartão VERMELHO durante o torneio. 

 

PONTUAÇÃO 

 Em caso de vitória: 3pts, 

 Em caso de empate: 2 pts  

 Em caso de derrota: 1 pt.  

Em caso de W.O, a equipe adversária terá computado o número de gols 

necessários para passar a próxima fase. 

 



 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

 CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA FASE DE GRUPOS 

 

1. Confronto direto 

2. Número de vitórias 

3. Saldo de gols 

4. Gols marcados 

5. Números de cartões 

 

 

 CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA FASE FINAL 

 

1.  3 minutos com gol de ouro. 

2. Pênaltis alternados, cobrados da linha central. 

 
 

 
 

 

 

 

 


