Anexo 11 – Regras Básicas do Futebol Soçaite da AABB Goiânia
1. O arremesso lateral deverá ser cobrado com as mãos e os escanteios serão cobrados com
os pés;
2. É expressamente proibida a jogada denominada de “carrinho”;
3. Da PRIMEIRA até a SÉTIMA infração, ficará a cargo de a arbitragem definir se as faltas
serão cobradas em tiro livre direto ou indireto. A partir da SÉTIMA falta coletiva, todas as
infrações apontadas serão cobradas em tiro livre direto, utilizando a marca de DOZE metros,
sendo proibido repassar a bola ao companheiro. Todos os atletas, exceto o goleiro da equipe
faltosa, deverão se posicionar atrás da referida marca;
4. A partir da QUINTA falta individual o atleta automaticamente ficará desclassificado da partida
em disputa, devendo ser substituído;
5. No caso do atleta receber cartão amarelo, deverá cumprir DOIS minutos de advertência no
banco de reservas. A equipe ficará com um jogador a menos durante este tempo e ele ou
outro atleta só poderá retornar ao campo de jogo com a autorização do mesário ou do árbitro;
6. O cartão amarelo ou vermelho aplicado a atleta, técnico, auxiliar técnico que estiver no banco
de reservas será considerado como falta coletiva;
7. Caso o atleta receba cartão amarelo durante o jogo e no cumprimento dos DOIS minutos no
banco de reservas receber um cartão vermelho, a equipe poderá substituí-lo após o prazo
estabelecido acima (DOIS minutos);
8. Caso o atleta receba cartão vermelho dentro das quatro linhas, não poderá ser substituído e a
equipe jogará o restante da partida com este jogador a menos;
9. Não existirá, em hipótese alguma, impedimento;
10. Não há limites de substituições, o Atleta deve entrar em campo próximo ao Mesário e o
Atleta substituído pode sair em qualquer linha de demarcação. (fundo ou lateral).
11. As partidas terão duração de 25 minutos cada tempo, com intervalo de 5 minutos. O tempo
de jogo, paralisações e os intervalos serão controlados pelo árbitro principal da partida;
12. Cada equipe terá direito a UMA parada técnica de um minuto em cada tempo de jogo;
13. O uso do banco de reservas será exclusivamente para os atletas uniformizados e membros
da comissão técnica (02), devidamente inscrita na súmula;
14. Somente para os goleiros:
a. Os tiros de metas serão cobrados utilizando somente as mãos;
b. Os “balões” serão permitidos apenas com a bola em jogo;
c. Bolas recuadas não poderão ser pegas com as mãos pelos goleiros, ficando a
interpretação a cargo do árbitro principal;
d. Nas categorias OURO E SUPER-OURO a atuação dos goleiros deverá ser limitada
ao meio campo.
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