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ANEXO – PROTOCOLO COVID-19 

 

PROTOCOLO PARA INÍCIO DOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA  
LIGA CANDANGA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL 

 
 
 
 

Com as diretrizes deste documento, pretendemos que não haja descuido da segurança de jogadores, 

comissão técnica, colaboradores do futsal e, claro, de suas famílias, quando do regresso progressivo às 

competições, devendo ser iniciadas quando forem legalmente autorizadas pelas autoridades e entidades 

oficiais competentes e desde que existam indicações expressas e claras neste sentido. As recomendações 

elencadas são claras no sentido de tomarmos as devidas precauções para a realização de uma partida de 

futsal, tais como:  

• Cuidados individuais nos treinamentos;  

• Aplicação dos métodos de identificação de possíveis sintomas do COVID-19;  

• Higienização de materiais e dos locais de jogos.  

Ressaltamos que este protocolo é um mecanismo para as equipes que ainda não adotaram um procedimento 

específico. É uma alternativa/sugestão baseada em protocolos semelhantes de nossas Ligas parceiras filiadas 

a ABLF (Associação Brasileira de Ligas de Futsal. 

Logicamente, o problema é de segurança pública e a saúde é nossa principal prerrogativa, sendo que, na 

incapacidade deste retorno, serão necessárias alternativas que culminarão em rescisões, demissões ou 

término das atividades das equipes de forma sucessiva. Partimos do princípio da necessidade indispensável e 

eminente de se realizarem testes em todos os atletas, comissões e dirigentes.  

 

IMPORTÂNCIA SOBRE ATIVIDADE FÍSICA GERAL 

Ao longo dos anos as práticas de atividades físicas têm contribuído de uma forma abrangente para a melhora 

da qualidade de vida da população e também atuando na prevenção de diversas patologias físicas tendo 

como exemplo: doenças cardiovasculares e enfermidades mentais tal como o estresse e a depressão. Não há 

dúvidas que através da inatividade física debilitamos a nossa saúde.  

A princípio devemos conceituar a atividade física. A prática da atividade é entendida como todo e qualquer 

movimento produzido pelo corpo humano e deve ser vista como um componente multidimensional que 

inclui a intensidade do exercício, duração e frequência devendo ser realizada regularmente com orientação e 

acompanhamento profissional para que não seja executada de modo inadequado. OLIVEIRA (2011) destaca 

que a atividade física é vista como de suma importância para prevenção/manutenção e restabelecimento 
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dos equilíbrios biológico, psicológico e social, ameaçado constantemente pelas mudanças bruscas da 

sociedade moderna.  

A prática de atividade física é, sem dúvida, essencial para aumentarmos nossa qualidade de vida. Inúmeros 

estudos demonstram como a prática frequente de atividade física evita doenças e melhora, até mesmo, 

nossa disposição para a realização de nossas atividades diárias. A atividade física é relevante para o nosso 

corpo e também para a nossa mente. É por isso que a prática dessas atividades é tão recomendada por todos 

os profissionais de saúde. Lima (1999) afirma que a Atividade física tem, cada vez mais, representado um 

fator de Qualidade de Vida dos seres humanos, possibilitando-lhes uma maior produtividade e melhor bem-

estar. É imprescindível o conhecimento da população sobre os benefícios da atividade física na recuperação 

da saúde e desenvolvimento da qualidade de vida. O exercício físico se realizado de forma regular no nosso 

dia-a-dia promoverá inúmeras vantagens para o nosso bem-estar tanto a curto como a longo prazo. Do 

ponto de vista musculoesquelético a atividade física auxilia na melhora dos tônus musculares, da 

flexibilidade, fortalecimento de ossos e articulações.  

Na compreensão da saúde mental a prática atua na regulação de substâncias relacionadas ao sistema 

nervoso, melhora o fluxo de circulação sanguínea para o cérebro, ajuda na capacidade de lidar com o 

estresse, ansiedade e depressão e exerce papel na restauração da autoestima. Emocionalmente a atividade 

física nos leva a regular o metabolismo a fim de conferir sensações de prazeres, alegrias, sorrisos, reduz o 

estresse e por consequência prazeres com a vida A respeito da saúde física o exercício físico ajuda na 

prevenção de doenças crônicas como, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidade, alguns cânceres, 

osteoporose, fibromialgia, melhora o condicionamento respiratório, controla a pressão arterial e melhora o 

condicionamento física como perda de peso e redução da porcentagem de gordura. Devido as bruscas 

mudanças na sociedade nos últimos anos o padrão e qualidade de vida em algumas pessoas começaram a 

sofrer impactos negativos em relação a saúde. A má alimentação associada a inatividade física facilitou que 

se instalasse em nossas vidas a obesidade e estilo de vida sedentário.  

Segundo GUEDES (2012) o sedentarismo atua sendo um dos maiores problemas e gasto com a saúde pública 

nas sociedades modernas nos últimos anos. Tudo isso tem sido causado principalmente pela inatividade 

física. A consequência da inatividade física no Brasil resultou no aumento da mortalidade causada por 

doenças circulatórias, cardiovasculares e cardiorrespiratórias na idade adulta. Vale ressaltar que equipes 

esportivas profissionais tem um papel importante no exemplo e incentivo à população geral para a busca da 

pratica esportiva e hábitos saudáveis de vida. Conclui-se que atividade física é de extrema importância para a 

manutenção e condicionamento da qualidade de vida e bem-estar das pessoas, e isso pode ser 

potencializado pelos exemplos dos atletas profissionais. 

Neste sentido, gostaríamos de contar com a colaboração do Governo do Distrito Federal, possibilitando-nos 

seguir com todos os protocolos relativos às análises de sorologia IgM e IgG para a Covid-19 (PCR-RT). Durante 

longo período, será necessária adaptação das rotinas anteriores, pois todo o processo de regresso à 

competição deverá ser realizado com observância de medidas aqui descritas.  

No caso da manifestação de sintomas (tosse, febre, cefaleias, dores no corpo, dispneia, fraqueza 

generalizada, perda do olfato ou paladar, sintomas gastrointestinais etc.) em atletas ou em pessoas com as 

quais residam, eles deverão comunicar imediatamente ao responsável pela equipe/clube. Se, 

eventualmente, uma suspeita resultar no diagnóstico positivo para Covid-19, o afetado deverá ser 
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imediatamente afastado pelo período mínimo de 14 dias e seguir orientações até que possa, com atestado, 

retornar às atividades. Destaca-se que, em um primeiro momento, podem ser observados casos de 

ansiedade social, havendo atletas em treinamentos e jogos com receio de um possível contágio. Sendo 

assim, consideramos fundamental criar condições para reintrodução progressiva dos jogadores aos treinos, 

possibilitando preparação física e mental condizentes com o regresso às competições neste cenário de “nova 

normalidade”.  

Sugerem-se quinze dias para a primeira fase do processo de regresso às competições e realização de treinos 

individualizados na quadra, de forma reduzir consideravelmente o risco de contágio.  

 

PRIMEIRA FASE (TREINOS) – Possivelmente entre 01 e 15 de Setembro 

Nesta fase, os jogadores saem de casa para realizarem treinos mais fortes em termos físicos (e mais 

próximos daquilo que são as variáveis físicas do futsal), sendo possível um melhor monitoramento da sua 

carga externa e interna com o objetivo de tentar aproximar às cargas crônicas pré-pandemia. É também 

nesta fase que os jogadores voltam a ter contato mais efetivo com a bola e com aspetos cognitivos 

importantes do jogo (dimensões de quadra, orientação espacial/temporal, posicionamento, etc.). Para que 

esta fase possa ocorrer, sugere-se um conjunto de medidas que visam a acautelar um ambiente de risco de 

contágio muito baixo. Os jogadores deverão:  

● Comunicar imediatamente ao responsável da equipe possíveis sintomas suspeitos (tosse, febre, cefaleias, 

dores no corpo, dispneia, fraqueza generalizada, sintomas gastrointestinais, etc.) neles ou em pessoas com 

quem convivam;  

● Ser avaliados antes do treino, usando máscaras, e em uma sala preparada – havendo suspeita ou sintoma 

sugestivo, serão orientados a realizarem o teste para a Covid-19 e só retornarem ao treinamento após 

resultado negativo do teste e atestado de saúde;  

● Treinar em grupos de 2 ou três e com distanciamento razoável entre eles, na presença de um membro da 

comissão técnica, que deverão guardar distância de segurança mínima de 2 metros, sempre usando máscara. 

Devem ser evitados contatos cruzados entre jogadores;  

● Ir ao treino equipados de casa, e levar seus materiais para higienização (roupas, tênis, coletes, garrafa 

individual para água);  

Ao término desta fase, caso não seja observado alteração no quadro geral e exposição de sintomas nas 

pessoas envolvidas, dá-se início à segunda fase do processo de retorno. Sendo diagnosticado a COVID 19 em 

algum membro, adotam-se os procedimentos protocolares oficiais.  

 

SEGUNDA FASE (contato físico) - Possivelmente entre 16 e 31 de Agosto 

A segunda fase do processo de regresso às competições corresponde ao reinício dos treinos em nível de pré-

pandemia, com contato corpo a corpo e trabalho de todas as situações de jogo. Apesar da “normalidade” dos 

treinos, devem-se manter as medidas rígidas sugeridas, que serão mantidas enquanto forem necessárias:  
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● Atletas e comissão técnica deverão ir ao treino equipados de casa, levando seus materiais para 

higienização (roupas, tênis, coletes, garrafa individual para água);  

● Álcool em gel e pia com água e sabão disponíveis nos locais de treino;  

● Higienização dos locais de treino.  

 

TERCEIRA FASE (jogos) - Possivelmente à partir de 14 de Novembro 

Após o regresso progressivo aos treinos, é de se prever que jogadores e comissão técnica estejam física e 

mentalmente mais preparados para o regresso às competições. A fim de acautelar os adeptos e mediante 

indicações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e da Organização Mundial da Saúde, os jogos poderão 

ser realizados sem torcedores em uma primeira fase, com portões fechados, para garantir a contenção 

social. Algumas medidas implementadas deverão ser mantidas, mesmo no período imediatamente 

subsequente à recuperação pós-pandemia de Covid-19, servindo esta situação de crise para execução de 

novas práticas de higienização que visem prevenir uma situação semelhante.  

O “Protocolo de Operação de Jogo” é um trabalho multidisciplinar, com objetivo de realizar, de maneira 

segura, a competição da Liga da Liga Candanga de Futsal, prezando primordialmente pela saúde de todos os 

envolvidos. O documento foi elaborado pela pelo Departamento Técnico da Liga Candanga de Futsal e 

baseado no documento elaborado pela LNF, aprovado pela comissão Médica da LNF, presidida pela Dra. 

Carla Tavares Felipe Vieira, portadora dos seguintes registros profissionais CRMMG 41115 RQE 25715 com a 

colaboração do Dr. Paulo César Nery, portador do seguinte registro profissional CRM-RS 021252 e Dr. 

Rodrigo Alves Montiel, CRM-SP 108768. O protocolo segue também as principais referências nacionais e 

internacionais, de países que enfrentam a pandemia de COVID-19 e que já retomaram suas competições. 

Sendo assim, para que a competição seja iniciada com segurança, medidas gerais de bioproteção devem ser 

adotadas de forma sistematizada. Dentre essas medidas, as principais são: 

Distanciamento social: - Atletas e membros da comissão técnica, caso possível, devem permanecer isolados 

em CT ou hotéis. - Todos devem manter distância maior ou igual à 1 metro de outras pessoas em qualquer 

situação, excetuando apenas as que não são viáveis - como atletas em jogo ou atendimento. 

Medidas de higienização: - As mãos devem ser higienizadas conforme as recomendações sempre que tocar 

algum local ou objeto não sanitizado. - Objetos de uso pessoal devem ser higienizados com frequência 

(pranchetas, canetas, celulares etc.). - O compartilhamento de itens de uso pessoal deve ser evitado e, 

quando não for possível, lavar as mãos após tocá-los. 

Ajustes e sanitização dos ambientes: - Todos os ambientes utilizados devem estar bem ventilados e devem 

ter seu layout modificado para garantir o distanciamento entre as pessoas. - Os ambientes devem ter sua 

limpeza intensificada e devem ser utilizados produtos específicos para tal (antes, durante e após os jogos).  

Informação e comunicação: - Constante atualização das informações preventivas e status da COVID-19 em 

cada clube. - Todos os envolvidos na competição devem ter acesso ao protocolo e são corresponsáveis na 

aplicação das normas.  
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Utilização de EPIS: - É obrigatório o uso de máscaras faciais por todos os envolvidos durante todo o período 

de convivência. Exceção feita aos que estão praticando exercício em alta intensidade. - Os profissionais da 

área de saúde devem utilizar EPIs específicos de acordo com as normas do Ministério da Saúde.  

Controle e Monitoramento: - Realização de testes conforme necessidade - Caso seja identificado algum sinal 

ou sintoma da doença em qualquer membro envolvido, o mesmo é afastado e só poderá retornar às 

atividades após apresentação do exame, realizado por conta própria. - Monitorização de sintomas e 

temperatura dos envolvidos. - Fiscalização do cumprimento das ações preventivas. - Monitoramento dos 

casos de COVID-19 pelos clubes com comunicação imediata obrigatória à LIGA.. 

Cada jogo será dividido em quatro fases temporais:  

• FASE 1: DIAS QUE ANTECEDEM O JOGO  
• FASE 2: PRÉ-JOGO  
• FASE 3: JOGO  
• FASE 4: PÓS-JOGO 2.2.  
 

SETORIZAÇÃO DO CAMPO 

 Para possibilitar o controle adequado de pessoas e a maior proteção dos envolvidos, os estádios deverão ser 

divididos em três zonas, completamente independentes entre si e com limitação de trânsito entre elas. 

Somente poderão transitar entre as zonas, pessoas com autorizações específicas. As três (03) zonas são:  

ZONA 1 – QUADRA DE JOGO  

Compreende todas as salas e corredores, que vão desde a porta de entrada exclusiva dos jogadores, 

comissão técnica e equipe de arbitragem até a quadra de jogo. Contempla, portanto, todas as passagens, 

áreas de acesso, áreas de vestiários, túnel de acesso a quadra, bancos de reservas (o principal, parte da 

arquibancada e os possíveis acessos) e o campo de jogo. Somente terão acesso ao campo de jogo: - Atletas, 

comissão técnica e suplentes que estiverem relacionados para a partida; - Equipe de arbitragem; - 

Brigadistas; - STAFS e organizadores. A higienização dos vestiários, bancos de reservas e mesa de arbitragem 

deverá ser realizada duas horas antes do jogo, no intervalo e após o jogo. Os vestiários terão acesso ainda 

mais restrito sendo permitida a entrada apenas dos atletas, comissão técnica e suplentes que estiverem 

relacionados para a partida e arbitragem. O uso do vestiário deve ser de forma escalonada, permitindo a 

entrada apenas de 1 pessoa a cada 7 metros quadrados do vestiário. O uso dos chuveiros está proibido e o 

tempo de permanência nos vestiários deve ser o menor possível.  

Atividades da Zona 1 e quantidade de pessoas:  

Arbitragem – 4  
Atletas – 24 (48 por equipe)  
Comissão Técnica – 6 (3 por equipe)  
Comissário – 1 Delegado de jogo, 2 coordenadores e 1 supervisor – 4  
Brigadista – 2  
Policiamento ou Seguranças – 3  
Transmissão da TV CANDANGA – 3  
Assessores foto clubes (Um assessor por clube) – 2  
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STAFS – 4 gandulas, 4 agentes de limpeza, 2 maqueiros e 2 monitores. TOTAL 12 
 
TOTAL – 84 pessoas  
 

ZONA 2 – ÁREA OPERACIONAL  

Compreende todo o restante do campo fora da zona 1, contemplando as arquibancadas, área de imprensa, 

salas operacionais, camarotes, salas anexas e outros; Os jogos não terão a presença de público (Caso haja 

algum decreto governamental liberado a presença de público, este item poderá ser alterado), sendo assim, 

não poderá ter ninguém nas arquibancadas. Cabines de Imprensa deverão ser usadas com o número mínimo 

de capacidade dos respectivos estádios, mantendo o distanciamento de 1 metro e o ambiente bem 

ventilado. Será permitida a entrada apenas de 1 pessoa a cada 7 metros quadrados. Salas Operacionais 

deverão ser acessadas somente por aqueles que estejam envolvidos na operação do jogo e respeitando 

sempre o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas.  

Atividades da Zona 2 e quantidade de pessoas:  

Diretorias/Staff – 6 (3 por equipe)  
Emissoras de TV / Rádio – 3  
Equipe de Limpeza – 1  
 
TOTAL – 10 pessoas  
 

ZONA 3 – ÁREA EXTERNA  

Compreende a área externa do estádio onde estarão os pontos de controle para acesso ao interior, os 

pontos de credenciamento e os estacionamentos dos veículos e ônibus. Essa zona deverá estar totalmente 

isolada para evitar a aglomeração de pessoas. No momento da chegada das equipes ao estádio, não poderá 

ter nenhum tipo de aproximação da torcida com atleta. Antes da entrada para a praça desportiva, o clube 

mandante é responsável pelo controle e limitação de acesso conforme as normas vigentes. O 

estacionamento deverá ser usado somente pelos ônibus das equipes mandante, visitante e de arbitragem.  

Atividades da Zona 3 e quantidade de pessoas:  

Monitores – 2  
Motoristas – 4  
Manutenção e Segurança do Estádio – 2  
Manutenção Informática e Internet – 1  
 
TOTAL – 9 pessoas 
 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS PELO ESTÁDIO 
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Antes da entrada nos jogos, é procedimento imprescindível a pesquisa de sintomas, a aferição da 

temperatura corporal na portaria do local e também da saturação respiratória por meio de oximetro digital. 

A entrada no campo e a participação no evento será condicionada à aptidão nesses três critérios (ausência 

de sintomas, temperatura corporal inferior à 37,5 e saturação maior que 90%). A aptidão de cada um deve 

ser registrada na lista de controle. Caso o colaborador, atleta, membro da comissão técnica ou prestador de 

serviço seja considerado inapto, deverá ser encaminhado imediatamente à unidade de saúde mais próxima 

ao estádio, indicada pela equipe mandante. É recomendado que pessoas consideradas do grupo de risco não 

acessem nenhuma das zonas do estádio visando a proteção delas. Caso optem por fazê-lo deve ser 

preenchido com a devida antecedência o Termo de Responsabilidade específico.  

 

INFORMAÇÃO  

Na entrada do estádio e em todas as áreas de trânsito de pessoas deverá ser instalada sinalização explicativa 

sobre as medidas de proteção a serem tomadas. Deverão ser disponibilizados frascos de álcool 70% em 

pontos estratégicos para suprir toda a demanda de higienização. Os cartazes deverão conter as seguintes 

informações:  

Medidas obrigatórias de prevenção à COVID-19  

- Higienização frequente das mãos.  
- Uso correto e contínuo de máscara enquanto estiver no estádio.  
- Etiqueta respiratória (cobrir nariz e boca com o cotovelo em caso de tosse ou espirro).  
- Evitar tocar os olhos, nariz e boca. 
 

 
 

LIMPEZA  

As pessoas responsáveis pela limpeza deverão cumprir as normas vigentes de desinfecção, seguindo as 

recomendações das autoridades sanitárias de combate ao COVID-19, utilizando produtos regularizados pela 

ANVISA para tal e observando seu prazo de validade. O uso dos EPIs específicos preconizados para a equipe 

de limpeza é obrigatório e da responsabilidade da empresa contratada 

PARTIDA  



                LIGA CANDANGA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

32 

 

Os jogadores e a equipe de arbitragem entrarão na quadra de jogo mantendo o distanciamento de 1 metro, 

suprimindo-se qualquer ato protocolar e os apertos de mãos ou quaisquer cumprimentos. Serão colocadas 

bolas suficientes ao redor do campo conforme regulamento específico da competição. Não será permitida a 

troca de camisas, coletes ou demais peças do uniforme entre atletas da mesma equipe ou da equipe 

adversária em qualquer momento. Somente os atletas em campo, a arbitragem e os técnicos terão 

permissão para permanecer sem máscara no tempo de jogo. No banco de reservas todos, inclusive atletas, 

deverão respeitar o distanciamento de 1 metro e utilizar máscara. As máscaras ficaram dispensáveis aos 

atletas durante o aquecimento de quadra e jogo. No aquecimento estático é obrigatória a utilização de 

máscara. Ao entrar em quadra, os atletas deverão estar de máscara. Após o hino deverão armazená-las em 

recipientes (sacos plásticos) individuais, tomando os devidos cuidados no manuseio. Nesse momento, devem 

higienizar as mãos com álcool 70% e só depois estarão autorizados a entrar para jogar. Importante frisar que 

antes e após a colocação ou retirada da máscara, em qualquer momento da partida, as mãos devem ser 

higienizadas. Os profissionais da comissão técnica deverão usar máscara o tempo todo.  

INTERVALO  

O vestiário será restrito ao uso apenas dos mictórios e vasos sanitários, A equipe, de uma forma geral deverá 

permanecer em quadra durante o intervalo, os jogadores que precisarem usar o banheiro deverão usar o 

recipiente de líquido desinfetante ao saírem da área do jogo e entrar na zona de vestiários.  

FINAL DA PARTIDA  

Seguir o mesmo protocolo aplicado para o intervalo, recomenda-se minimizar a estada dos jogadores no 

vestiário, uma vez concluído o jogo. 

 

OUTROS PROCEDIMENTOS 

● Uma tenda será montada na entrada dos locais de jogos. Haverá, álcool 70% e/ou em gel, além de 

orientações sobre a necessidade indispensável do seu uso. Com exceção dos atletas durante o jogo, todas as 

demais pessoas deverão obrigatoriamente usar máscaras; 

● Poderão adentrar aos locais de jogos, apenas as pessoas autorizadas a trabalhar no jogo, como 

organizadores, oficiais de arbitragem, equipe de transmissão online, equipe de limpeza e as equipes 

envolvidas no jogo, composta por 3 membros de comissão técnica e no máximo 15 atletas.  

● Não será permitida a entrada de público para assistir as partidas. Nem mesmo o responsável pelos atletas 

poderão adentrar ao estádio. Os técnicos das equipes serão os responsáveis pelos atletas dentro do estádio; 

● Dentro do Estádio, manteremos o máximo de portas abertas para possibilitar correntes de vento, orientar 

e, se possível, evitar o contato dos presentes com os puxadores;  

● Palestras que antecedam os jogos e o intervalo dos mesmos, deverão ocorrer na própria quadra; 

● Os bebedouros serão interditados. Cada atleta deve ter sua própria garrafinha e seu próprio colete.  
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● Para a área dos reservas será utilizada a própria arquibancada, para que possa haver uma distância maior 

entre os atletas; 

● Após o intervalo das partidas, não haverá troca de bancos de reserva.   

 

MEDIDAS FORA DO TREINO/JOGOS  

Existe o risco de recidivas da epidemia, por isso, o regresso das atividades deve ser realizado de modo 

progressivo, tanto a nível da organização e realização dos treinos como jogos, bem como do funcionamento 

do dia-a-dia. Assim, sugere-se um conjunto de medidas que visam acautelar um ambiente de baixo risco de 

contágio:  

Manutenção do isolamento social: 

• Aos jogadores/comissão próximos aos jogadores, devem ser dados a indicação clara de se manterem em 

casa fora do período dos treinos, devendo ser suspensa a participação em eventos sociais ou presença em 

locais com elevado número de pessoas. No caso destes terem que sair de casa por motivo de força maior, 

devem usar máscaras e o clube deve ser informado.  

• Caso a alimentação não seja preparada na própria residência, dar preferência ao sistema de entrega de 

alimentos/refeições aos jogadores e de serviço de lavandaria a quem o faz fora de casa.  

• Suspensão do cumprimento físico entre jogadores/comissão e outros elementos.  

• Suspensão de refeições conjuntas (confraternizações, etc).  

• Suspensão da roda pré e pós-jogo.  

• Suspensão do cumprimento físico inicial e final entre jogadores e com a equipa de arbitragem.  

• Palestras/vídeos realizadas em espaços amplos, arejados (preferencialmente no exterior) e 

preferencialmente por setores ou individualmente.  

Higiene Geral e Equipe de Limpeza  

• Dar informação a toda a equipe e aos seus fornecedores e prestadores de serviços com relação às boas 

práticas de higienização das zonas utilizadas pelos jogadores e demais elementos da Equipe, e lavagem 

frequente das mãos.  

• Disponibilização de desinfetante apropriado em todas as instalações da Equipe e locais de treinos, de 

acordo com as recomendações específicas e técnicas das autoridades de saúde.  

• Promover e educar todos os jogadores e comissão a lavar as mãos com regularidade e de forma adequada 

e de acordo com as recomendações específicas e técnicas das autoridades de saúde.  

• Colocação de avisos e sensibilização de todos os funcionários para a necessidade de lavar as mãos 

regularmente.  



                LIGA CANDANGA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

34 

 

• Manter o máximo de portas abertas de modo a evitar o contato com puxadores.  

• Respeito pela etiqueta respiratória (como tossir para a dobra do cotovelo).  

 

• Instruções expressas às equipas de limpeza para evitarem realizar os serviços junto com os restantes 

elementos da equipe.  

• Limpeza e higienização com o desinfetante apropriado de: teclados, mouses de computador e telefones, 

copiadoras, comandos (TV, ar condicionado, projetores, etc); Cadeiras e mesas de reunião; Maçanetas das 

portas (dentro e fora), corrimãos e elevadores; vestiários (bancos dos jogadores, casas de banho, etc), 

rouparia, zonas comuns e consultório médico; Fisioterapia (marquesas, equipamentos, etc); Estádios 

(manoplas das bicicletas, remo e corrimões, barras, halteres, espaldar, ou tudo o que seja possível de se 

agarrar/pegar com a mão); Salas de conferência de imprensa e zonas de jornalistas devem ser cuidadas e 

higienizadas. Águas, Comida e Suplementação  

• Cada jogador deve beber sempre de garrafa individual de líquidos, tanto no treino como nos jogos, 

devendo esta ser identificada corretamente.  

• Não se deve partilhar comida com outros elementos.  

• Lavar as mãos regularmente.  

Rouparia  

• A rouparia à semelhança dos vestiários, deve ser sempre um local arejado.  

• O funcionário com funções de roupeiro deve lavar as mãos ao chegar ao clube e antes de começar a 

trabalhar e regularmente ao longo do período de trabalho.  

• O roupeiro deverá manusear o equipamento utilizando sempre luvas de látex, máscara e óculos, mas no 

final deve lavar as mãos novamente.  

• Deve existir um desinfetante de mãos num local fixo e visível a todos, devendo ser estimulada a sua 

utilização regular pelos jogadores e roupeiro.  

• Após os treinos, o roupeiro retoma o procedimento de: lavar as mãos, calçar luvas, pegar na roupa de cada 

um e lavar com detergente, se possível a mais de 60 graus celsius. 

 Vestiário  

• O vestiário deverá estar bem arejado, de portas sempre abertas e bem limpo/desinfetado.  

• Cada clube dispõe habitualmente de pelo menos 3 vestiários (equipe da casa, equipe visitante e equipe de 

arbitragem), pelo que é recomendado a utilização dos 3 balneários de modo a diminuir o aglomerado de 

jogadores por m².  
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• O membro da comissão deve manter uma distância de segurança do jogador e lavar as mãos com 

regularidade.  

• Deve existir um desinfetante de mãos num local fixo e visível a todos, devendo os responsáveis do estádio 

utilizá-lo regularmente e devendo ainda estimular a sua utilização regular pelos jogadores.  

 

• Quando um jogador terminar o treino, o treinador deve desinfetar o material que o jogador utilizou. 

Organização de Jogo  

• Nos dias de jogos devem, preferencialmente, ser criados circuitos de acesso diferenciados para 

jogadores/comissão e demais elementos por forma a evitar o contato.  

• Todas as matérias de reunião de organização de jogo devem ser tratadas individualmente com todos os 

elementos previstos a fim de serem cumpridos todos os prazos regulamentares.  

Equipes de Arbitragem  

• As equipes de arbitragem devem ser testadas e manter a contenção social semelhante aos jogadores e 

comissão técnica.  

POSSÍVEIS NECESSIDADES  

• Adquirir vários desinfetantes de mãos para serem colocados em diversos locais das instalações de treinos e 

jogos.  

• Adquirir termómetros de medição rápida e precisa, por infra-vermelhos, e oxímetros.  

• Máscaras suficientes para comissão, jogadores e outros elementos da Equipe.  

 

SEGUE ABAIXO MODELO DE FOLDER DE ORIENTAÇÕES DE PROCEDIMENTO PADRÃO QUE SERÁ ENTREGUE 

E EXPLICADO A TODOS ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA E ENVOLVIDOS NO RETORNO ÀS ATIVIDADES DE 

TREINAMENTOS E JOGOS  

SAINDO DE CASA 

Cuidados no transporte:  

- Higienizar as mãos  
- Usar máscara ao sair de casa  
- Etiqueta de higiene (ao tossir por exemplo)  
- Manter distância de 2 metros de qualquer pessoa  
- Evitar o transporte público  
- Levar ao treino somente o que for indispensável  
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CUIDADOS NOS CENTROS DE TREINAMENTO E JOGOS  

- Higienizar as mãos  
- Não cumprimentar com abraço, beijo ou aperto de mão  
- Etiqueta de higiene (ao tossir por exemplo)  
- Levar ao treino somente o indispensável  
- Guardar os pertences em saco plástico  
 

CUIDADOS DURANTE OS TREINOS E JOGOS  

- Não compartilhar garrafas ou objetos pessoais  
- Manter o ambiente o mais arejado possível  
- Cada atleta é responsável pela higienização do seu aparelho  
- Treinadores e demais profissionais deverão utilizar 
máscara durante o treino  
 

 

CUIDADOS APÓS OS TREINOS E JOGOS  

- Colocar máscara até chegar em casa - Lavar bem as mãos 
 - Levar para a casa todos os seus pertences  
- Deslocar-se direto para casa CUIDADOS AO CHEGAR EM CASA  
 
 
 
CUIDADOS AO CHEGAR EM CASA 

- Higienizar objetos  
- Retirar a roupa, colocá-la pra lavar e tomar banho em seguida  
- Respeitar a orientação do isolamento social  
 

 

Este protocolo foi definido a partir da contribuição fundamental de especialistas na área, que se basearam 

em informações e dados fornecidos e comprovados por órgãos governamentais, organizações da saúde e 

demais autoridades competentes. Por isso entendemos ser coerente e confiamos que este protocolo deve 

ser aplicado para o retorno seguro da modalidade.  

 

William Cleber 

Presidente da Liga Candanga 
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Marcos Carvalho 

Vice Presidente da Liga Candanga 
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ANEXO I  

Questionário Médico para Credenciamento: 

Nome:__________________________________________________________________________________ 

RG:__________________________________________ 

Profissão:_____________________________________ 

Função:_______________________________________  

 

Declaro nas formas da lei, que as informações acima correspondem a verdade e estou ciente que posso 

colocar em risco a saúde de outras pessoas, caso não forneça as respostas corretas. Estou de acordo com o 

protocolo e a disposição para trabalhar durante a pandemia.  

Assinatura:________________________________________________________________________________  

 

Data do preenchimento: _____/_____/______ 
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ANEXO II 

Descrição dos fatores de risco para desenvolvimento de complicações 

pela COVID-19 

Retirado do Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela 

Doença pelo Coronavírus 2019 Vigilância Integrada de Síndromes Respiratórias Agudas Doença pelo 

Coronavírus 2019, Influenza e outros vírus respiratórios de 03 de abril de 2020.  

• Pessoas com 60 anos ou mais;  

• Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de 

arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada);  

• Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, 

DPOC);  

• Imunodeprimidos;  

• Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);  

• Diabéticos, conforme juízo clínico;  

• Gestantes de alto risco.  
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ANEXO III 

Definição de contato próximo e domiciliar 

 

Retirado do Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela 

Doença pelo Coronavírus 2019 Vigilância Integrada de Síndromes Respiratórias Agudas Doença pelo 

Coronavírus 2019, Influenza e outros vírus respiratórios de 03 de abril de 2020. Contato próximo de casos 

confirmados de COVID-19:  

• Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com caso confirmado.  

• Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo, gotículas de 

tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que contenham secreções).  

• Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 1 metro. 

» Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, sala de 

espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 1 metro.  

• Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID-19 ou 

trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do EPI.  

 

Contato domiciliar de caso confirmado de COVID-19:  

• Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da mesma casa, 

colegas de dormitório, creche, alojamento etc.  
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ANEXO IV 

Termo de Responsabilidade – Atletas 

 

Através do presente Termo de Responsabilidade declaro ter ciência das orientações gerais de saúde pública 

emitidas pela Organização Mundial de Saúde e, no Brasil, pelos Governos Federal, Estadual e Municipal e 

pelas entidades de administração do Desporto (Confederações e Federações) para a mitigação da 

transmissão da COVID-19 e, em especial, das diretrizes emitidas pela Liga Nacional de Futsal para 

participação na competição. Para evitar a disseminação da Covid-19 me comprometo a observar e respeitar 

essas diretrizes, sobretudo no que tange aos seguintes aspectos: - Resguardar o distanciamento entre 

pessoas superior a 1 metro; - Promover a higienização das mãos em todas as circunstâncias em que haja 

toque em objetos e utensílios de qualquer natureza, sabidamente não desinfetados; - Assegurar o uso de 

máscara facial durante todo o tempo fora de casa, com exceção dos momentos em que o uso for dispensado 

pela natureza da atividade (durante o jogo, hidratação, etc.); - Informarei meu clube e a LNF e não irei ao 

estádio caso apresente sintomas da Covid-19: tosse, febre, dores no corpo, cansaço atípico e perda de olfato; 

- Caso venha a testar positivo para Covid19, ainda que assintomático, manterei isolamento social pelo 

período recomendado e só retornarei aos treinos com atestado de liberação médica. O cumprimento das 

diretrizes e normas do protocolo da LNF para evitar a disseminação da Covid19 constitui obrigação de todos 

os atletas e o desrespeito às normas implicará em notificação e possíveis sanções conforme regimento.  

 

Data: _______ de ______________________________ de 2020  

Assinatura do atleta: ___________________________________  

CPF: ______________________________________  
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ANEXO V 

Termo de Responsabilidade 

 

Através do presente Termo de Responsabilidade declaro ter ciência das orientações gerais de saúde pública 

emitidas pela Organização Mundial de Saúde e, no Brasil, pelos Governos Federal, Estadual e Municipal e 

pelas entidades de administração do Desporto (Confederações e Federações) para a mitigação da 

transmissão da COVID-19 e, em especial, das diretrizes emitidas pela Liga Nacional de Futsal para 

participação na competição. Para evitar a disseminação da Covid19 me comprometo a observar e respeitar 

essas diretrizes, sobretudo no que tange aos seguintes aspectos: - Resguardar o distanciamento entre 

pessoas superior a 1 metro; - Promover a higienização das mãos em todas as circunstâncias em que haja 

toque em objetos e utensílios de qualquer natureza, sabidamente não desinfetados; - Assegurar o uso de 

máscara facial durante todo o tempo fora de casa, com exceção dos momentos em que o uso for dispensado 

pela natureza da atividade (durante o jogo, hidratação, etc.); - Não irei ao estádio caso apresente sintomas 

da Covid-19: tosse, febre, dores no corpo, cansaço atípico e perda de olfato; - Caso venha a testar positivo 

para Covid19, ainda que assintomático, manterei isolamento social pelo período recomendado. O 

cumprimento das diretrizes e normas do protocolo da LNF para evitar a disseminação da Covid-19 constitui 

obrigação de todos os envolvidos nos jogos da Liga, incluindo comissão técnica, equipe médica, profissionais 

da impressa, dirigentes dos clubes, prestadores de serviços etc. O desrespeito às normas implicará em 

notificação do profissional ou do clube com possíveis sanções conforme regimento.  

 

Data: _______ de ______________________________ de 2020  

 

Assinatura: __________________________________________  

 

CPF: ______________________________________  
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ANEXO VI 

Termo de Responsabilidade – Grupo de Risco 

 

Para acessar as áreas do estádio e dependências relacionadas aos jogos da Liga Nacional de Futsal declaro, 

sob minha responsabilidade: - Saber quem são considerados grupos de risco para complicações e óbitos para 

a Covid-19 conforme anexo III do Protocolo da LNF; - Ter sido informado que a entrada de pessoas dos 

grupos de risco no estádio em dia de jogo não é recomendada neste momento por representar risco 

aumentado à saúde; - Caso eu pertença a um desses grupos de risco assumo, de forma individual e exclusiva, 

a responsabilidade por acessar o estádio; - E tenho consciência de que posso adquirir o vírus por contato 

com os demais envolvidos na competição dentro do estádio.  

 

Data: _______ de ______________________________ de 2020  

 

Assinatura: __________________________________________  

 

CPF: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                LIGA CANDANGA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

44 

 

 

 

 

REGULAMENTO 
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Regulamento da Copa Brasília FutFem  -  Futebol Feminino 

Adulto  e   Sub – 16 

 
 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 

 
Artigo 1º. A Copa Brasília FutFem de Futebol Amador de Campo Divisão Principal - Adulto e Sub 16– 
Edição 2020, aberto aos clubes filiados ou convidados, será promovida pela Liga Candanga de 
Futsal do Distrito Federal e a Associação Desportiva e Cultural de Brasília, na conformidade deste 
regulamento. 
 

CATEGORIA ADULTA 
CHAVE A CHAVE B CHAVE C CHAVE D 

    

    

    

    

         
CATEGORIA SUB 16 

CHAVE A CHAVE B 
  

  

  

  

 
Artigo 2º. A Copa Brasília FutFem de Futebol Amador de Campo Divisão Principal - Adulto e Sub 16 
Principal  -2020: 

• Tomar as providências de ordem técnica necessária ao bom andamento da competição; 

• Aprovar ou não os jogos, à vista das súmulas e dos relatórios dos árbitros; 

• Determinar a perda de mando de campo, quando aplicável, observando o disposto no 
regulamento da competição; 

• Designar data, local e horário para as realizações das partidas, inclusive quanto à 
modificação da tabela de jogos (datas, horários e locais), quando surgirem situações que a 
Liga Candanga de Futsal do Distrito Federal e a Associação Desportiva e Cultural de Brasília 
entenda como justificáveis. 

 
Artigo 3º. A Copa Brasília FutFem de Futebol Amador de Campo Feminino  - 2020, terá  16 
(dezesseis) equipes na categoria adulta e 08 (oito) equipes na categoria sub 16. 
Parágrafo Único. Todas as equipes pagarão as taxas inerentes à competição, nos valores 
estabelecidos pela Liga Candanga de Futsal do Distrito Federal e a Associação Desportiva e 
Cultural de Brasília, devendo as equipes comprometerem-se a: 

• Acatar, respeitar e cumprir o regulamento; 

• Participar dos jogos programados nas datas, locais e horários marcados para a competição. 
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Artigo 4º. A Liga Candanga de Futsal do Distrito Federal e a Associação Desportiva e Cultural de 
Brasília atribuirão os títulos de campeã, vice-campeã e terceira colocadas às associações 
classificadas. 
Parágrafo 1º. Fica assegurada às associações classificadas, uma taça de posse definitiva e mais 25 
(vinte e cinco) medalhas. 
Parágrafo 2º. Fica assegurado à atleta artilheira, um troféu de posse definitiva. 
Parágrafo 3º. Fica assegurado à melhor goleira (menos vazada), um troféu de posse definitiva. 
Parágrafo 4º  Fica assegurado à técnica(o) campeã(o) , um troféu de posse definitiva. 
 
Artigo 5º. A Copa Brasília FutFem de Futebol Amador de Campo Feminino  -2020, na sua 1ª  fase 
será regido, para efeito de classificação das equipes, pelo sistema de pontos ganhos, observando-se 
os seguintes critérios: 
 

Por vitórias, 03 (três) pontos ganhos; 
Por empate, 01 (um) ponto ganho; 
Derrota em função WO considera o placar de 03x00  
 
Parágrafo único: Após a primeira fase, os jogos serão eliminatórios.  
 

CAPÍTULO II 
Do Sistema de Disputa 

Artigo 6º. A Copa Brasília FutFem de Futebol Amador de Campo Feminino  -2020, será disputado 
por fase .  
 

CAPÍTULO III 
Da 1ª Fase – Classificatória. 

 
Artigo 7º. Na 1ª fase, categoria adulta, serão 04 (quatro) grupos com 04 (quatro) equipes jogando 
dentro do grupo, em turno único, classificando-se o 1º ao 2º colocados de cada grupo. Na 1ª fase, 
categoria sub 16, serão 02 (dois) grupos com 04 (quatro) equipes jogando dentro do grupo, em 
turno único, classificando-se o 1º ao 2º colocados de cada grupo. 
 
Artigo 8º - Ao término da primeira fase, ocorrendo igualdades de pontos ganhos entre 02 (duas) ou 
mais equipes, adotar-se sucessivamente e pela ordem, os seguintes critérios: 

• Confronto direto; 

• Maior número de vitórias; 

• Melhor saldo de gols; 

• Maior número de gols pró; 

• Menor número de gols sofridos; 

• Menor número de cartões (vermelhos 200 pontos e amarelos 100 pontos); 

• Sorteio. 
CAPÍTULO IV 

Da 2ª Fase – Quartas de Final 
Artigo 9º - Na categoria adulta, as quartas de finais da categoria principal terão os seguintes 
confrontos, sendo que as equipes vencedoras dos confrontos estarão classificadas para a semifinal. 
Principal Adulto 
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QUARTAS 1 - 1º colocado do grupo A x 2º colocado do grupo B 
QUARTAS 2 - 1º colocado do grupo B x 2º colocado do grupo A 
QUARTAS 3 - 1º colocado do grupo C x 2º colocado do grupo D 
QUARTAS 4 - 1º colocado do grupo D x 2º colocado do grupo C 
 
Parágrafo Primeiro: Havendo empate no tempo regulamentar a decisão será decidida na cobrança 
de tiro livre da marca do pênalti. 05 (cinco), havendo empate os tiros livres serão alternados. 
 
Parágrafo Segundo: Não há a fase de quartas de final na categoria sub 16. 
 
 

CAPÍTULO V 
Da 3ª Fase – Semifinal 

Artigo 10 – As equipes classificada dos confrontos das quartas de finais estarão classificados para as 
a semifinal e terão os seguintes confrontos: 
 
Principal Adulto 
SEMI 1 - Classificado do jogo 01 x Classificado do jogo 04 
SEMI 2 - Classificado do jogo 02 x Classificado do jogo 03 
 
Categoria SUB 16 
SEMI 1 - 1º colocado do grupo A x 2º colocado do grupo B 
SEMI 2 - 1º colocado do grupo B x 2º colocado do grupo A 
 
Parágrafo único: Havendo empate no tempo regulamentar a decisão será decidida na cobrança de 
tiro livre da marca do pênalti. 05 (cinco), havendo empate os tiros livres serão alternados. 
 

CAPÍTULO VI 
Da 4ª Fase Final 

Artigo 11 – As equipes classificada dos confrontos das semifinais estarão classificadas para as finais 
e terão o seguinte confronto: 
 
Principal Adulto 
Disputa de 3º Lugar – Perdedor da SEMI 1 x Perdedor da SEMI 2 
FINAL – Vencedor da SEMI 1 x Vencedor da SEMI 2 
Categoria SUB 16 
Disputa de 3º Lugar – Perdedor da SEMI 1 x Perdedor da SEMI 2 
FINAL – Vencedor da SEMI 1 x Vencedor da SEMI 2 
 
Parágrafo Único: Havendo empate no tempo regulamentar a decisão será decidida na cobrança de 
tiro livre da marca do pênalti. 05 (cinco), havendo empate os tiros livres serão alternados. 
 
 

CAPÍTULO VII 
Das Partidas 
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Artigo 12. A equipe que não se apresentarem em campo após 15 (quinze) minutos da hora marcada 
para início da primeira partida da rodada, salvo motivo de força maior, devidamente comprovada e 
aceita pela Comissão Organizadora, será considerada perdedora pelo escore de 03x00. Não haverá 
tolerância para as partidas subsequentes. 
 
Artigo 13. As equipes que disputam o presente campeonato deverão apresentar 01 (uma) bola em 
condições de jogo, que será devidamente atestada pelo árbitro da partida. 
 
Artigo 14. O mando será fixado pela tabela, sendo mandante a equipe que figurar à esquerda da 
tabela e terá prioridade na escolha da cor do uniforme. 
 
Artigo 15. Quando houver coincidência de uniforme, ou seja, camisa, calção e/ou meias, a equipe 
visitante terá que trocar o uniforme.  
 
Artigo 16. Os jogos da categoria adulta terão a duração de 70 (setenta) minutos, divididos em 02 
(dois) tempos de 35 (trinta e cinco) minutos, com intervalo de 10 (dez) minutos. Na cagegoria Sub 
16 com a duração de 60 (sessenta) minutos, divididos em 02 (dois) tempos de 30 (trinta) minutos, 
com intervalo de 10 (dez) minutos. 
 
Artigo 17. Nos locais de jogos onde houver exigência por parte do cedente com relação ao uso do 
calçado, às equipes terão que respeitar o que for imposto.  
 
Artigo 18. As equipes poderão substituir por partida até 06 (seis) atletas, desde que paralise o jogo 
apenas em no máximo 3 oportunidades. O intervalo não conta como paralização afim de 
substituições. 
 
Artigo 19. Qualquer partida, em virtude de mau tempo ou por motivo de força maior, poderá ser 
adiada pela Comissão Organizadora, dando ciência da decisão aos representantes das equipes 
interessadas e ao árbitro da partida. 
 
Artigo 20 - Quando a partida for adiada pela Comissão Organizadora ou mesmo pela arbitragem, a 
partida em questão será realizada em data adequada à realidade da competição, respeitando-se as 
fases e os jogos já previamente agendados. 
 
 
Artigo 21. Uma partida poderá ser adiada, interrompida ou suspensa quando ocorrer os seguintes 
motivos, que impeçam a sua realização ou continuação: 

• Falta de garantia do cedente; 

• Mau estado do campo, que torne a partida impraticável ou perigosa; 

• Falta de iluminação adequada; 

• Conflitos ou distúrbios graves, no campo ou estádio. 
 
Artigo 22 - Nos casos previstos nos incisos deste artigo, a partida interrompida poderá ser suspensa 
se não cessarem, após 30 (trinta) minutos, os motivos que deram causa a interrupção. 
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Artigo 23 - Quando a partida for suspensa por quaisquer motivos previstos nos incisos deste artigo, 
assim se procederá: 

• Se a equipe que houver dado causa à suspensão era na ocasião desta, ganhadora, será ela 
declarada perdedora, pelo escore, de três a zero (3 x 0); se era perdedora, prevalecerá o 
placar de três a zero (3 x 0), ou o saldo do jogo sendo ele maior que 3 gols. 

• Se a partida estiver empatada, a equipe que houver dado causa à suspensão será declarada 
perdedora pelo escore de três a zero (03 x 00). 

• Em caso de ausência do árbitro e/ou seus assistentes, no local e horário dos jogos a 
comissão designará uma nova data para a partida. 
 

Artigo 24 - As partidas suspensas, depois de iniciadas, por quaisquer dos motivos enunciados nos 
parágrafos e incisos do artigo anterior, serão complementadas na semana seguinte, se cessado os 
motivos que a interromperam e se nenhuma das 02 (duas) equipes houver dado causa a suspensão. 
 
Artigo 25 - Somente poderão participar da complementação da partida, quando for o caso, as 
atletas que, no momento da suspensão, estavam participando efetivamente da partida (todos os 
que constarem da súmula) e desde que não estejam cumprindo suspensão automática ou outra 
penalidade imposta pela Comissão. Os que eventualmente tenham sido expulsos de campo não 
poderão participar da competição da partida e nem substituídos. 
 
Artigo 26 - A partida suspensa por culpa de atletas, torcedores ou dirigentes de qualquer equipe 
deverá o árbitro no seu relatório, narrar às ocorrências em todas as circunstâncias, indicando os 
responsáveis, quando for o caso, suspender a partida. A equipe responsável pelo ocorrido será 
declarada como perdedora da partida pelo escore de 03x00. Não caberá recurso. 
       
Parágrafo único: atletas e/ou membros ligados direta ou indiretamente às equipes que agredirem 
componentes da arbitragem ou coordenação serão imediatamente eliminadas da competição e 
ficarão suspensos por 01 (um) ano.  
 
Artigo 27 - A identificação será feita pela exibição da carteira expedida pela organização, no caso de 
perda ou extravio, por documento de identidade original expedido por órgão público oficial do País 
desde que o nome do atleta consta na sumula do jogo. 
Artigo 28. Sem prejuízo sanções de natureza regulamentares, expressamente estabelecidas neste 
Regulamento, às infrações disciplinares serão processadas e julgadas na forma prevista no Código 
Brasileiro Disciplinar de Futebol – CBDF. 

CAPÍTULO IX 

Regimento Financeiro 

  
 
Artigo 29 - Será cobrada a seguinte taxa às equipes: 
 
R$ 300,00 (trezentos reais) de taxa de participação no campeonato referente às rifas vendidas; 
R$ 200,00 (duzentos reais) por WO por partida; 
R$ 10,00 (dez reais) por carteirinha. 
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CAPÍTULO X 
Inscrição e Condições de Jogo das Atletas 

Artigo 30 - Para as atletas jogarem serão exigidos todos os documentos abaixo:  
 

• Documento de identificação; 

• Ficha de inscrição da atleta e os formulários padrão da organização preenchida e assinada 
pela atleta ou o responsável legal no caso de menor de idade e cópia da carteira de 
identidade. 

 
Artigo 31 - Para uso da carteirinha do campeonato 2020 a equipe deverá protocolar a 
documentação até 48h antes da partida. 
 
Artigo 32 - Caso a atleta assine a ficha para duas o mais equipes, a que der entrada na organização 
primeiro, dentro do prazo estabelecido, terá prioridade tornando as outras sem efeito. 
 
Artigo 33- as equipes poderão inscrever até 25 (vinte e cinco) atletas. 
 
Artigo 34 as inscrição de atletas se encerrarão no dia do congresso técnico onde terão que 
entregar toda a documentação.   
 
Artigo 35- A organização fará um cadastro no site da liga candanga de todas as atletas inscritas na 
competição. Para que a atleta jogue a competição por uma equipe diferente nas próximas edições, 
a mesma ou seu responsável ou o responsável pela equipe deverão arcar com a taxa de 
transferência em vigor imposta pela organização. Metade do valor pago será destinado para a 
equipe que a atleta saiu, desde esta equipe esteja participando da competição.  
 
 

 
 
 

CAPÍTULO Xl 
Das Disposições Gerais. 

 
Artigo 36- a equipe que perder 02 (dois) jogos seguidos ou alternada por WO (independente de 
justificativas) será  eliminada da competição em qualquer  fase do campeonato, após a eliminação 
da equipe os jogos restantes ficarão 03 x 00 (três a zero ) para  adversário.  
Artigo 37 - A associação que provocar distúrbios e/ou agressões durante a partida será eliminada da 
atual competição, e automaticamente estarão impedidas de participar da próxima edição. 
Artigo 38 - Caso os distúrbios e/ou agressões sejam causados isoladamente por atletas ou 
dirigentes, a pena será individualizada com afastamento dos envolvidos por (01) um ano.  
Artigo 39 - As equipes deverão informar a Comissão Organizadora à descrição e o desenho de seu 
uniforme 10 (dez) dias antes do início da competição, e atualizar essa informação em caso de 
modificação no decorrer do campeonato. 
Artigo 40 - Quando houver de ordem administrativa e técnica indispensável à segurança e à 
normalidade da competição, reservada os limites da área técnica poderão permanecer no local 
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destinado ao banco de reservas, além da Comissão Técnica (treinador, preparador físico, médico e 
massagista) e no máximo 10 (dez) atletas reservas, para eventuais substituições, devidamente 
uniformizadas. 
Artigo 41 - A equipe que utilizar atleta irregular será eliminada da competição. 
Parágrafo 1ª. Caso a equipe que utilizar atleta irregular seja ganhadora do confronto, esta perderá 
todos seus pontos e a equipe adversária ganhará 03 (três) pontos. 
Artigo 42 - Nenhuma partida poderá ser iniciada com menos de 07 (sete) atletas, por quaisquer das 
equipes disputantes. 
Artigo 43 - O prazo para as equipes darem entrada em recursos será de 24 horas após o término do 
jogo, desde que acompanhado das provas. Após esse prazo o resultado será automaticamente 
homologado, não cabendo mais representações. 
Artigo 44 - O presente regulamento é outorgado pela Liga Candanga de Futsal do Distrito Federal e 
a Associação Desportiva e Cultural de Brasília mediante ao conhecimento de cada equipe 
participante.              
Artigo 45 - Todas as equipes assinam presente regulamento e estarão de acordo com o mesmo 
Artigo 46 - Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela organização. 
 

 
Brasília, 08 de fevereiro de 2020. 
 
 

 
______________________________________________ 

Presidente da ADC BSB 

 

 
 


