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I – Objetivo: 

 

 O Rachão do Intervalo visa, acima de tudo, a diversão dos alunos do Ensino Médio do 

Colégio Magno, sempre levando em conta o caráter competitivo do campeonato, que deve ter 

uma competição saudável, estimulando a descontração e interação entre os participantes. 

Apesar de visar a diversão, os atletas devem seguir as regras e se adequar às normas do 

evento, evitando assim punições e danos ao campeonato, respeitando sempre os adversários, 

lembrando que a rivalidade só existe dentro da quadra e nunca de modo desrespeitoso. 

 

 

II – Forma de disputa: 

 

Masculino 

 O campeonato Rachão do Intervalo será disputado entre 8 equipes formadas por 6 

jogadores (1 goleiro + 4 jogadores de linha + 1 reserva), totalizando 48 participantes. Vale 

lembrar que a adesão de novos participantes durante o campeonato só será permitida em 

casos de necessidade e somente se comunicada e aprovada pelos organizadores (capitães). A 

primeira fase será disputada pelos 10 times divididos em 2 grupos de 4 times, lembrando que 

cada time enfrentará todos adversários de seu próprio grupo. Ao fim, as três equipes melhores 

classificadas de cada grupo passarão de fase e se enfrentarão nas semifinais em um triangular, 

cada qual no seu grupo. Os vencedores de cada triangular se enfrentam na final, enquanto os 

perdedores realizarão a disputa de 3º lugar.  

 

 

III – Sistema de pontuação: 

  

 A cada vitória, o time vencedor soma 3 pontos. A cada empate, ambos os times somam 1 

ponto, enquanto que em caso de derrota, o time perdedor não soma pontos. 

 

 

IV – Critérios de desempate: 

 

–  IV. I:  Na primeira fase, a equipe que somar a maior pontuação se classifica em 1º lugar e 

assim, sucessivamente. Caso as equipes acabem com o mesmo número de pontos, 

o primeiro critério de desempate é o número de vitórias e, persistindo o empate, 

classifica-se o time com maior saldo de gols. Se ainda estiver empatado, considera-

se o confronto direto e, por fim, será utilizado a equipe “fair-play”. 

  

– IV. II: A segunda fase será disputada em dois triangulares, sendo que os vencedores 

disputarão a final e os 2
os

 colocados dos triangulares disputarão o jogo para saber 

quem são o 3º e o 4º colocado. Em caso de empate em qualquer um dos jogos, o 

critério de desempate será através de cobranças de pênalti, sendo que cada time 

cobrará 3 vezes, persistindo o empate, as cobranças serão alternadas. 

 

V – Disciplina: 

 

 Cada jogo terá 2 árbitros, sendo que este é fixo e terá que aplicar as regras em caso de 

indisciplina ou infração, com cartão amarelo ou vermelho. Em caso de 2 cartões amarelos o 

atleta estará automaticamente “suspenso”, entretanto “zera” os cartões se a equipe passar de 

fase, e no cartão vermelho, o atleta punido está automaticamente suspenso no jogo seguinte. 

Vale lembrar que a equipe ou o jogador que provocar algum ato de indisciplina considerado 

grave, estará automaticamente excluído da competição, podendo inclusive estar proibido de 

jogar no próximo ano. 
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VI – Premiação: 

 

 Serão premiadas as equipes classificadas em 1º lugar (campeão), 2º lugar (vice-campeão) 

e 3º lugar, além da equipe “fair-play”, aquela com menos cartões, maior disciplina e presença 

em todos os jogos, cumprindo à risca com todas as normas e compromissos do campeonato. 

Serão distribuídos prêmios individuais ao artilheiro do campeonato, ao goleiro menos vazado e 

ao destaque. O prêmio de destaque será decidido pelos capitães dos times, através de uma 

votação entre tais. O prêmio de goleiro menos vazado será entregue ao goleiro que apresentar 

a menor média de gols tomados.   

 

 

VII – Uniforme: 

 

 Em dias de jogos, os atletas devem utilizar os coletes destinados ao Rachão, além de 

trajes e calçados adequados para a prática do esporte, caso contrário não “jogará”. 

 Obs.: Não será necessário o uso de “meias e caneleira”. 

 

 

VIII – Regras do jogo: 

 

 O jogo será disputado de acordo com as regras oficiais da Federação Paulista de Futsal, 

com jogos com duração de 20 minutos (10h20 - 10h40), ESTANDO PROIBIDO DE SE 

ATRASAR PARA QUALQUER AULA DEPOIS DO JOGO, SENDO OBRIGATÓRIO ESTAR NA 

SALA, ÀS 10H45. Todas as equipes devem fazer substituições em todos os jogos da fase de 

grupos, para que todos os atletas tenham a oportunidade de jogar. Na semifinal e final, não é 

obrigatória a realização de substituição.   

 Obs.: O atleta que atrasar só poderá entrar na partida após o 7º minuto jogado. 

 

 

IX – Faltas: 

 

 Em caso de ausência de um jogador, esse deve ser substituído pelo reserva da equipe. 

Existe a possibilidade de alterar a data do jogo, se aprovado pelos organizadores e por todo o 

time que solicita a alteração da data. Quando solicitada a alteração da data de um jogo, o time 

solicitante deverá apresentar uma razão para que haja a necessidade de adiar a partida.  

 

Obs.: O atleta que faltar a mais de um jogo sem justificativa será automaticamente excluído da 

competição. 


