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Salvador, 27 de Janeiro de 2017. 
Of. CL nº 004/ 2017 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
Comunicamos abaixo as datas bases/idades e a duração das partidas dos Certames da FBFS, em todas as 
categorias, tanto no masculino quanto no feminino, válidas para o ano de 2017, com as nomenclaturas 
utilizadas pela FIFA e adotadas pela CBFS – Confederação Brasileira de Futsal. 
 

CATEGORIA ANO BASE IDADES DURAÇÃO PERÍODO 

Sub-9 2010/2009 07/08 anos 20 minutos 2 tempos de 10 minutos 

Sub-11 2008/2007 09/10 anos 20 minutos 2 tempos de 10 minutos 

Sub-13 2006/2005 11/12 anos 30 minutos 2 tempos de 15 minutos 

Sub-15 2004/2003 13/14 anos 30 minutos 2 tempos de 15 minutos 

Sub-17 2002/2001 15/16 anos 40 minutos 2 tempos de 20 minutos 

Sub-20 2000/1999/1998 17/18/19 anos 40 minutos 2 tempos de 20 minutos 

Adulto 1997 a 1982 20 a 35 anos 40 minutos 2 tempos de 20 minutos 

Sênior (Veterano) 1982 A partir de 35 anos 30 minutos 2 tempos de 15 minutos 

 
1. Atletas com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos, deverão apresentar atestado médico específico, no ato 
da sua inscrição, com data anterior de até no máximo 15 (quinze) dias e atletas menores de 18 (dezoito) anos 
de idade deverão apresentar autorização por escrito, de um dos pais ou responsável, acompanhada de cópia 
do RG do mesmo ou firma reconhecida em cartório. 

2. Nos Certames promovidos pela FBFS poderão participar dos jogos das categorias adulto e Sub- 20, sem 
limite de quantidade, atletas das categorias inferiores, desde que já tenham completado 16 (dezesseis) anos 
de idade. 
3. Nos jogos das categorias Sub -20 poderão participar, também, até 02 (dois) atletas da  categoria Sub-17, 
que ainda não tenham completado 16 (dezesseis) anos de idade. 
4. Nos jogos das categorias Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-11, só poderão participar até 02 (dois) atletas da  
categoria de faixa etária imediatamente inferior. 
5. Nos jogos de futsal, promovidos pela FBFS, a bola será da marca “Kagiva”, obedecendo as especificações 
previstas na regra. 
 

Atenciosamente, 

 
José Alberto Soares da Cunha  
Diretor Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
Aos 
Representantes dos Clubes, Associações e Ligas Filiadas. 
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