
Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo 

Torneio de Futebol Society Feminino 2018 

Regras do Torneio 

1. Realização: 10 e 17 de março de 2018, no Centro de Práticas 

Esportivas da USP. 

2. Dimensões do campo: 45 m X 25 m 

3. Traves: 5 m X 2,20 m 

4. Pênalti: 8 metros 

5. Área de meta: 8m X 15 m 

6. Linha de saída: 5 m da linha central 

7. Zona de substituição: 5 a 10 m da linha central, próximo da área 

da mesa de controle. 

8. Bola de futebol oficial. 

9. Formação das equipes: 7 atletas obrigatoriamente para o início da 

partida, sendo que cada equipe pode inscrever até 15 atletas 

entre alunas, funcionárias e professoras da Universidade. Sendo 

que, dentre as 15 atletas, poderão ser inscritas, até três atletas da 

comunidade externa, como convidadas por uma participante da 

equipe, que ficará responsável por elas. A idade mínima para 

participação no Torneio é de 16 anos completados até a data da 

realização do Torneio. 

10. As substituições são ilimitadas e volantes, não havendo 

necessidade de paralisação do jogo, deverá ser feita no meio do 

campo à frente da mesa do representante do jogo. 

11. Os jogos terão a duração de 2 tempos de 15 minutos com 

intervalo de 5 minutos. Podendo ser solicitado um tempo técnico 

para cada equipe em cada período. Sendo que este tempo poderá 

ser alterado em função do número de equipes inscritas. 

12. A reposição de bola em jogo, pela lateral e o escanteio serão 

cobrados com os pés. Com a bola sendo colocada sobre a linha 

lateral. 



13. O tiro de meta não pode ser convertido em gols sem que a 

bola tenha primeiramente tocado no solo, sendo que cobrado 

pela goleira: somente com as mãos e outras jogadoras: somente 

com os pés. 

14. Infrações: A) após cometer 5 infrações pessoais durante o 

jogo a atleta será desclassificada da partida podendo ser 

substituída. B) Com a advertência do cartão amarelo a atleta 

deverá ficar 2 minutos fora do jogo podendo voltar ou ser 

substituída. C) Com o a aplicação do cartão vermelho a jogadora 

será desclassificada do jogo e sua equipe ficará com uma jogadora 

a menos até o final da partida. 

15. As equipes deverão comparecer uniformizadas. Em caso de 

dificuldade, entrar em contato com a organização do torneio 

(eventoscepe@usp.br A/C Fernando). 

 

Da proposta de Organização do Torneio 

 Inscrições limitadas a 8 equipes. 

 Até 08 de março de 2018 ou término das vagas. Formulário de 

inscrição disponível no site do CEPEUSP (www.cepe.usp.br). 

 Primeiro dia: sorteio das chaves (2 chaves de 4 equipes) com 

disputa em turno completo nas chaves durante este dia 

(classificatório). 

  Segundo dia: as 2 melhores classificadas de cada chave disputam 

também em turno completo a campeã, vice, terceira e quarta 

colocada. 

 OBS: A fórmula de disputa e o tempo de jogo poderão ser 

alterados dependo do número de equipes inscritas. O que se 

observará como critério é sempre oferecer o número maior de 

jogos possíveis para cada equipe. 

 Critérios de pontuação:  vitória vale 4 pontos, empate 2 pontos e 

derrota 1 ponto. No caso de empate na classificação será 

classificada a equipe com:1º) Confronto direto; 2º) maior número 
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de gols marcados; 3º) menor número de gols sofridos; 4º) Critério 

técnico definido pelas demais equipes. 

 


