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Art. 1º - A competição de Futebol de Paralisados Cerebrais do PARAJEM’S/2022 será realizada de 

acordo com o Manual de Regras da IFCPF. 

 Art. 2º - A competição será realizada em campo de grama natural ou sintética. 

Art. 3º - A participação dos alunos na competição obedecerá às seguintes faixas etárias, no gênero 

masculino e feminino: 

Categoria única: Alunos nascidos em 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. 

Art. 4º - O número máximo de inscritos em cada equipe é de 10 (dez) alunos e o mínimo de 8 (oito) 

alunos. 

Parágrafo Único: A equipe que tiver uma atleta (gênero feminino) inscrita terá o bônus de 01 ponto na fase 

classificatória. 

Art. 5º - Para participar do Futebol de Paralisados Cerebrais, o aluno (a) deverá somente apresentar 

diagnóstico, comprovado por laudo médico, que possui sequelas de Paralisia Cerebral, Traumatismo Crânio-

encefálico e/ou Acidente Vascular Cerebral. 

Parágrafo Primeiro: Todos os alunos serão submetidos a um painel de Classificação Funcional, visando 

determinar seu perfil funcional de acordo com a nova classificação funcional da IFCPF e possibilitar uma posterior 

convocação para integrar seleção representativa da modalidade. 

Parágrafo Segundo: Não haverá limitações no que tange à composição da equipe por níveis de classe funcional 

nas classes FT1 e FT2, mas seguiremos a regra internacional (IFCPF) na limitação em campo dos jogadores da 

classe FT3, no máximo 1.   

Art. 6º - Trinta minutos antes de cada partida, a equipe deverá apresentar à mesa de arbitragem o 

documento de identidade de todos os membros da delegação, juntamente com a respectiva numeração dos 

jogadores. 

Parágrafo Único: Haverá uma tolerância de 10 (dez) minutos para o início de cada partida. 

Art. 7º - O sistema de disputa será definido após a definição do número de equipes inscritas. 

 Art. 8º - Em caso de empate por pontos entre duas ou mais equipes, o desempate será feito através 

dos seguintes critérios: 



 
 
 
 
 
 
 

 

1º. Maior número de vitórias 

2º. Confronto direto 

3º. Saldo de gols 

4º. Gols pró 

5º. Menor número de gols sofridos 

6º. Sorteio 

Parágrafo Único: Em caso de empate na semifinal e final a decisão se dará através de uma prorrogação de dois 

tempos de 10 minutos sem intervalo. Persistindo o empate, haverá uma série inicial de 5 (cinco) cobranças de tiro 

livre da marca da penalidade máxima para cada equipe, de acordo com as regras da IFCPF. 

 Art. 9º - A equipe que provocar 1 (um) WxO, seus alunos e membros da comissão técnica, serão julgados pela 

Comissão Disciplinar do Tribunal Disciplinar Paralímpico, podendo a mesmo ser eliminada dos Jogos das 

Paralímpiadas Escolares 2022. 

Art. 10º - Quando uma equipe perder por WxO, serão computados como resultado do jogo, o placar 

de 3 x 0 e 3 pontos ganhos para a equipe que compareceu ao jogo. 

Art. 11º - Contagem de pontos por jogo na competição: 

I. Vitória: 03 pontos 

II. Empate: 01 ponto 

III. Derrota: 00 ponto 

Art. 12º - O sistema de pontuação final será o seguinte: 

Classificação Pontos 

1º lugar 12 DOZE 

2º lugar 9 NOVE 

3º lugar 7 SETE 

4º lugar 5 CINCO 



 
 
 
 
 
 
 

5º lugar 4 QUATRO 

6º lugar 3 TRES 

7º lugar 2 DOIS 

8º lugar 1 UM 

 

Art. 13º - A partida terá a duração de 50 minutos, sendo 2 (dois) tempos de 25 (vinte e cinco) minutos 

com um intervalo de 15 (quinze) minutos. 

Art. 14º - Serão permitidas 5 (cinco) substituições por equipe durante a partida. Essas substituições 

devem ser realizadas em apenas 03 (três) intervenções. Isso significa que em alguma intervenção mais que 01 

(um) atleta deve entrar/sair de campo ao mesmo tempo. 

Parágrafo Único: Estaremos respeitando os limites de substituições previstos no parágrafo descrito acima, 

adaptando a regra oficial da IFCPF com fins pedagógicos e considerando as demandas fisiológicas de uma partida 

de Futebol de Paralisados Cerebrais. Será permitido que atletas substituídos retornem ao campo de jogo. 

Art. 14º - As súmulas e relatórios que contenham ocorrências serão encaminhados à Comissão 

Disciplinar Especial para as providências cabíveis. 

Art. 15º - As súmulas e relatórios que contenham ocorrências serão encaminhados à Comissão 

Disciplinar Especial para as providências cabíveis. 

Art. 16º - O número mínimo de jogadores por equipe para começar a partida é de 4 (quatro) alunos. 

Art. 17º - A partida será encerrada caso uma das equipes apresente um número inferior a 4 (quatro) 

jogadores em campo. Neste caso, a equipe adversária será declarada vencedora. 

Art. 18º - Caso venham a ocorrer quaisquer animosidades, agressões, tentadas ou consumadas, 

física ou verbal, brigas, tumultos de qualquer natureza ou incidentes que venham causar ou não, suspensão ou 

paralisação de jogo, arremessa de objetos ou líquidos de qualquer espécie dentro da quadra, independentemente 

de serem os autores membros das Comissões Técnicas, alunos, funcionários, colaboradores, dirigentes ou 

integrantes das torcidas, as equipes responsáveis, visitantes ou não, são passíveis de apelação, 

independentemente da ordem ou sequência de aplicação, com as seguintes sanções: 

a) suspensão definitiva dos jogos; 



 
 
 
 
 
 
 

b) jogo com portões fechados; 

Parágrafo Único: Nas ocorrências previstas neste artigo a Comissão Disciplinar Especial do evento 

dará o prazo de até 6 (seis) horas para que as partes, em caso de interesse, se manifestem sobre os 

acontecimentos. 

Art. 19º - Os jogadores integrantes das três equipes melhores classificadas receberão  medalhas de 

ouro, prata e bronze. 

Art. 20º - Serão premiadas com troféus as 03 (três) equipes melhores classificadas na modalidade. 

Art. 21º - Serão premiados com troféus os jogadores que se destacarem como artilheiro e Goleiro 

menos vazado. 

Art. 22º -Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Futebol de 

Sete e pela Gerência Técnica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção Técnica 

Jogos Escolares Maranhenses – PARAJEM’s 2022. 


