Confederação Brasileira de Futsal
Fundada em 15 de junho de 1979

FUTSAL - Esporte genuinamente brasileiro

RESOLUÇÃO CBFS Nº 03/2021

REGULAMENTA O CONFRONTO FINAL
ENTRE OS CAMPEÕES DAS SUPERCOPAS 2020 E 2021

A Confederação Brasileira de Futebol de Salão, entidade nacional de administração do futsal, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas no Estatuto da Entidade vem por meio desta
informar que:
CONSIDERANDO a Resolução CBFS 04/20 na qual ficou definido que o clube campeão da
Supercopa de Futsal – Edição 2020 disputaria a vaga para indicação da Libertadores de Futsal
2021 com o campeão da Supercopa de Futsal – Edição 2021;
CONSIDERANDO a realização da Supercopa de Futsal – Edição 2021 no período de 25 a
28/02/2021 com os clubes campeões nacionais de 2020 da Copa do Brasil Futsal Masculina, Taça
Brasil de Clubes e Liga Nacional de Futsal;
CONSIDERANDO a reunião realizada no dia 02 de fevereiro de 2021 com as equipes campeãs
da Supercopa 2020, Copa do Brasil Masculina 2020 e Liga Nacional de Futsal 2020;
CONSIDERANDO a comunicação realizada com a CBF para confirmação do período da
Libertadores 2021 sem retorno oficial até o presente momento;
CONSIDERANDO a manutenção nas redes sociais da Conmebol que a edição 2021 da
Libertadores de Futsal acontecerá de 01 a 08/05/21 no Uruguai;
CONSIDERANDO que o clube campeão da Supercopa de Futsal – 2020 é o Sport Club
Corinthians Paulista;
RESOLVE
Art. 1º MARCAR o sorteio dia 23 de fevereiro de 2021 às 16 horas na sub sede da CBFS em
Barueri para definição do mando de quadra do confronto final das Supercopas Edições 2020 e
2021;
Art. 2º COMUNICAR que o jogo entre os campeões das Supercopas Edições 2020 e 2021 será
realizado no dia 07 de março de 2021 às 14 horas;
Art. 3º INFORMAR que após o tempo normal havendo empate, para definição do campeão, será
disputado um período suplementar de 10 (dez) minutos em 02 (dois) tempos de 05 (cinco) minutos
sem intervalo, sem inversão de lados. Se ao término do período suplementar persistir o empate
serão executadas 5 (cinco) cobranças de tiro livre direto na marca da penalidade máxima para
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cada equipe de forma alternada, que deverão ser cobradas por 5 (cinco) jogadores diferentes
constantes na súmula da partida que não tenham sido expulsos.
Art. 4º RATIFICAR que todos os envolvidos no certame realizem e apresentem os exames de RTPCR ou teste rápido com pesquisa de antígeno (swab nasal) para Covid-19 no período de 72
(setenta e duas) a 12 (doze) horas antes do jogo ao Departamento Técnico da CBFS.
Art. 5º COMUNICAR que o clube mandante será responsável pelo transporte (aéreo ou terrestre),
hospedagem e alimentação e transporte interno dos Oficiais de Arbitragem, Representante e
CBFS (Organização e Assessoria de Imprensa), além de toda estrutura de jogo: água mineral,
gelo, equipe de apoio/staff (boleiros, enxugadores de quadra, limpeza e manutenção da arena de
jogo), segurança particular ou policiamento, ambulância equipada com atendimento e assistência
médica, computador com impressora e internet, fotógrafo profissional e estrutura para premiação
(boxtruss, skypaper e palco).
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Fortaleza, 17 de fevereiro de 2021.

Osmar Pereira de Matos
Vice-Presidente de Competições
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