
 

 

3° COPA DA LIGA NORTE FUTEBOL DE BASE 
 

Artigo 1° - A 3° Copa da Liga Norte Futebol de Base é organizado e dirigida pela 
Comissão da Liga Norte, tem com finalidade promover o intercâmbio e a integração 
entre atletas, clubes e entidades do futebol amador da região Norte, mantendo a 
disciplina e a ética desportiva, fortalecendo as agremiações da zona norte. 

 

Artigo 2° - A 3° Copa da Liga Norte Futebol de Base, contará com a participação das 
categorias: 
 
Sub 11 Atletas nascidos nos anos de 2007, 2008 e 2009 
Sub 13 Atletas nascidos nos anos de 2005 e 2006 
Sub 15 Atletas nascidos nos anos de 2003 e 2004 
Sub 17 Atletas nascidos nos anos de 2001 e 2002 
 
Será permitido jogadores atuar em uma categoria acima tendo idade inferior a 
categoria, desde que o responsável pela entidade entregue o termo de 
responsabilidade junto a comissão organizadora. 
 
Artigo 3° - A 3° Copa da Liga Norte Futebol de Base será disputada da seguinte 
forma: 
 
1ª Fase: Fase de grupos em todas categorias Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, que 
jogam em turno único. 

 
a) Sub 11: Grupo único com 5 times, onde jogam todos contra todos, 

classificando os 4 primeiros. 
b) Sub 13: 3 grupos com 4 times, classificam os 2 primeiros de cada grupo e os 2 

melhores terceiros. 
c) Sub 15: 3 grupos com 5 times, classificam os 2 primeiros de cada grupo e os 2 

melhores terceiros. 
d) Sub 17: 3 grupos com 5 times, classificam os 2 primeiros de cada grupo e os 2 

melhores terceiros. 
 
2ª Fase: Semi Finais na categoria Sub 11, com vantagem do empate para a equipe 
melhor classificada na fase de grupos, e Quartas de Finais nas categorias Sub 13, Sub 
15 e Sub 17, com vantagem do empate para a equipe melhor classificada na fase de 
grupos. 
 
3ª Fase: Finais na categoria Sub 11 e Semi Finais nas categorias Sub 13, Sub 15 e Sub 
17. Caso as partidas terminem empatadas, a vaga será decidida através de cobranças 
de pênaltis, conforme determina a regra da FIFA. 
 
4ª Fase: Finais nas categorias Sub 13, Sub 15 e Sub 17. Caso as partidas terminem 
empatadas, a vaga será decidida através de cobranças de pênaltis, conforme 
determina a regra da FIFA. 

 



Artigo 4°- A 3° Copa da Liga Norte Futebol de Base será realizado no período de 17 de 
Fevereiro de 2018 a 08 de Abril de 2018 (sujeito a alterações). 
 

Artigo 5° - O Congresso Técnico da 3° Copa da Liga Norte Futebol de Base será 
realizado no dia 23 de Janeiro de 2018. 

 
Em caso de empate na pontuação, para efeito de classificação, usaremos os 
seguintes critérios para desempate. 
 

Paragrafo 1º: Entre duas equipes: 

 
1. Confronto Direto  
2. Número de vitórias na fase; 
3. Saldo de gols; 
4. Maior número de gols marcados; 
5. Menor número de gols sofridos; 
6. Disciplinar: menor número de cartão vermelho; (troca de atleta sub 11 e 13); 
7. Disciplinar: menor número de cartão amarelo; (advertência verbal). 

 

Paragrafo 2º: Entre três ou mais equipes: 

 
1. Número de vitórias na fase; 
2. Saldo de gols; 
3. Maior número de gols marcados; 
4. Menor número de gols sofridos; 
5. Disciplinar: menor número de cartão vermelho; (troca de atleta sub 11 e 13); 
6. Disciplinar: menor número de cartão amarelo; (advertência verbal). 

 
Paragrafo 3º: Quando o sistema for de eliminatória simples e houver empate na 
partida, será obedecida à regulamentação da FIFA para cobranças dos tiros da marca 
de penalidade máxima. 
 

Artigo 6° - Atletas expulsos ou substituídos disciplinarmente estarão 
automaticamente suspensos da partida subsequente, com exceção das categorias Sub 
11 e Sub 13. Membros da comissão técnica expulsos, também cumprem suspensão 
automática. 
 

➢ Cartão amarelo será aplicado de forma para advertir o atleta, o árbitro estará 
advertindo o atleta verbalmente, o mesmo não será acumulativo e nem 
suspensivo, porem serve para critérios de classificação. 

➢ Cartão vermelho não será aplicado nas categorias Sub 11 e Sub 13 e o árbitro 
estará solicitando a troca do jogador junto á comissão técnica responsável pelo 
atleta, nas categorias Sub 15 e Sub 17, a aplicação ocorre normalmente 
levando o atleta a exclusão da partida. 

 

Artigo 7° - Critérios para contagem dos pontos: 
Vitória 03 pontos. 
Empate 01 ponto. 



Derrota 00 ponto. 
WO menos 03 pontos na classificação geral. 
Observação: Em caso de dois W.O, a categoria da equipe em questão será eliminada 
da 3° Copa da Liga Norte e todos seus resultados serão considerados nulos, constando 
2x0 para todos seus adversários na fase. 

 

Artigo 8°- Na 3° Copa da Liga Norte Futebol de Base, cada equipe poderá inscrever no 
máximo 30 (trinta) atletas, em relação nominal a ser preenchida até o término da 
primeira fase. 
 
Paragrafo 1° - A equipe que inscrever atletas de forma irregular será eliminada do 
campeonato e o placar será de 2x0 para a equipe adversária. 
 
Paragrafo 2° - Para que o atleta esteja apto a participar da partida da rodada, o 
mesmo deverá ser inscrito até na quinta-feira às 12h que antecede a rodada do final 
de semana. 
 
Artigo 9° - Na 3° Copa da Liga Norte Futebol de Base, os atletas deverão apresentar a 
carteira de identidade original (RG) em todas as partidas das categorias Sub 11, Sub 
13, Sub 15 e Sub 17 e não será aceito certidão de nascimento, Xerox autenticado ou 
colorida. 
Na categoria sub 11 será aceito RG não alfabetizado. Não será permitido jogar sem 
documento em nenhuma hipótese. 

 

Paragrafo 1° - A conferência de documentos será feita por membros das comissões 
técnica junto ao representante da partida, onde cada representante confere 
documentos de equipes adversárias. 
 
Paragrafo 2° - O mesário é de responsabilidade da equipe mandante. Caso desconfie 
da veracidade da documentação de algum atleta (casa ou visitante), o mesmo pode 
acionar o arbitro para atestar a documentação e impedir que o atleta participe da 
partida. 
 
Paragrafo 3° - Não haverá recurso futuro, caso o mesário ou arbitragem aprove a 
participação do atleta, mesmo com documentação duvidosa.  
 
Paragrafo 4° - Caso seja comprovada a irregularidade na documentação, e o treinador 
da equipe infratora assuma o risco da participação do atleta na partida, a equipe 
perderá os pontos, em caso de vitória, além das demais punições que poderão ser 
aplicadas pela Comissão Organizadora. 

 

Artigo 10° - Na 3° Copa da Liga Norte de Futebol de Base haverá premiação de troféus 
e medalhas para equipes Campeãs, Vice-campeãs, e Terceiras Colocadas de cada 
categoria. E um troféu para o quarto colocado em cada categoria. 

 

Paragrafo 1° - Haverá premiação para o goleiro menos vazado e premiação para o 
artilheiro da competição de cada categoria. 
 
Paragrafo 2° - Serão permitidas a inscrição de até 30 atletas, conforme Artigo 8, porém 
serão premiados apenas 25 atletas com medalhas. 

 



Artigo 11° - Haverá tolerância de 15 minutos, somente no primeiro jogo de cada 
rodada. 

 

Artigo 12° - Em caso de coincidência nas cores dos uniformes, a equipe do lado 
esquerdo da tabela terá 15 (Quinze) minutos para a troca de uniforme. 

 

Paragrafo 1° - Cada equipe devera apresentar uma bola em condições de jogo. 
 
Artigo 13° - Só poderão ficar trocados no banco de reserva todos os atletas 
devidamente uniformizados de total igualdade com o restante da equipe não 
aceitando uniforme diferente com o restante da equipe e mais 02 (dois) membros da 
comissão técnica. Obs: Atletas e membros da comissão técnica deverão constar na 
sumula, caso contrário, serão impedidos de participar da partida. 

 

Artigo 14° - tempo de jogo e bola por categoria: 
 

Categoria Tempo de Jogo Bola 

Sub 11 20x20 Nº 4 

Sub 13 25x25 Oficial 

Sub 15 25x25 Oficial 

Sub 17 30x30 Oficial 

 

Paragrafo 1º - Na categoria Sub-11 os escanteios serão cobrados na junção das linhas 
da grande área com a linha de fundo. 

 
Paragrafo 2º – Na categoria Sub-11 os tiros de meta serão cobrados na linha da 
grande área. 

 
Em cada partida haverá intervalo de 5 minutos entre um tempo e outro. 
 

Artigo 15° - Será cobrada taxa de inscrição, para a compra das premiações, a mesma 
deverá ser paga até o dia 15/02/2018. Valor de inscrição será conforme o número de 
categorias inscritas. 

 
Artigo 16° - Toda equipe devera pagar na primeira fase uma taxa de R$ 45,00 por jogo 
referente a taxa de arbitragem. Essa taxa terá que ser paga antes do início de cada 
jogo ao mesário da partida. Nas fases finais haverá trio de arbitragem com o valor a 
ser combinado com a equipe de arbitragem. 

OBS: A EQUIPE QUE DER WO DEVERA PAGAR O VALOR DA ARBITRAGEM, MESMO 
NÃO OCORRENDO O JOGO. 

 
Artigo 17° - Não serão permitidos atos de indisciplina, em caso de atletas, diretores, 
comissões técnicas que agredirem moral ou fisicamente um árbitro ou coordenador 
do campo, este estará automaticamente eliminado da COPA e poderá ser lavrado 
boletim de ocorrência, em caso de agressão física. 

 

Artigo 18° - Serão aplicadas penas disciplinares, classificadas em: 
 

1) Eliminação do atleta: 
➢ Agressão a jogadores durante a partida. 



➢ Jogador que ameaçar, agredir juízes, organizadores ou autoridades da 
competição. 

➢ Atos que fogem da ética e pratica desportiva. 
 

2) Eliminação da entidade: (todas as categorias participantes). 
➢ Equipes que promover desordem ou brigas antes durante e depois dos jogos 

ate 200 metros de distancia do local do jogo. 
➢ Equipes que causar paralisação dos jogos por mais de 15 minutos. 
➢ Torcedor que jogar objetos dentro do campo ou agredir adversário, 

organizadores ou arbitragem. 
➢ As equipes que entregar o jogo, ou influenciar nos resultados prejudicando a 

classificação de outras equipes. 
➢ A equipe que inscrever atletas após o período de inscrição. 
➢ A equipe que colocar seu atleta para jogar com a adulteração do documento 

de identidade (RG). 
 

  Artigo 19° - Somente a equipe de arbitragem ou Comissão Organizadora poderá 
cancelar jogos.  

 
  Paragrafo 1° - Em caso de chuva do dia de antecede a partida, a equipe mandante 

deve provar com pelo menos 12h antecedência, através de fotos ou vídeos, que o 
campo não possui condições de jogo, para que haja tenho hábil de avisar os 
envolvidos. 

 
Paragrafo 2° - Caso a partida seja cancelada no dia de sua realização, com a equipe de 

arbitragem no local e/ou equipe visitante, o mandante irá arcar com os custos de 
todos envolvidos, a partida será considerada wo a favor da equipe visitante, além de 
demais punições que poderão ser impostas pela Comissão Organizadora. 

 
  Artigo 20° - As equipes SÃO responsáveis por atos causados por seus torcedores e 

serão julgados atos de indisciplinada causados pelos mesmos. 
 

Artigo 21° - Cada equipe deve se apresentar para início da partida com no mínimo 
07 jogadores, caso contrario será considerado WO. A equipe poderá ter 10 atletas 
uniformizados no banco de reservas e realizar oito (08) substituições de atleta 
durante a partida, sendo reservada sete (07) para jogadores de linha e um (01) para o 
goleiro. 

 

Artigo 22° - As equipes com o mando de jogo têm a obrigação de apresentar um campo 
em condições de jogo, devidamente marcado e com vestiários. 
 
Paragrafo 1º: Campos de gramado sintético deverá ser utilizado chuteira de futsal ou 
society. Fica proibido a utilização de chuteira de cravo. 
 
Artigo 23°  - A caneleira faz parte do uniforme e seu uso é obrigatório. 

 
Artigo 24° - A organização não se responsabiliza por acidentes ocorridos com 
participantes ou terceiros antes, durante ou após as partidas. 

 

Artigo 25° - As equipes são obrigadas a cumprir o regulamento. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZAÇÃO: LIGA NORTE DE FUTEBOL DE BASE 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 
 

MOISÉS MENINOS SANFRA - 98304-4538 
REGINALDO ESTUDANTES PAULISTA - 99637-8924 

DIOGO CEF – 96509-4091 

RODRIGO CEF – 96235-3523 

E-mail: liganortebase@gmail.com 
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