
 
REGULAMENTO GERAL  
 
 
DA ORGANIZAÇÃO  
 
Art. 01 – Este Regulamento é o conjunto das disposições que regem as disputas da 1ª COPA 
TAMANDARÉ DE FUTSAL.  
 
Art. 02- Caberá aos ORGANIZADORES elaborar, expedir, divulgar as tabelas e os regulamentos das 

competições. As alterações de tabelas e dos regulamentos, bem como o julgamento de recursos, são de 
competência única e exclusiva da ORGANIZAÇÃO e seus colaboradores, sendo suas deliberações e 

decisões soberanas.  
 
 
DAS FINALIDADES 
 
Art. 03 – A 1ª COPA TAMANDARÉ DE FUTSAL, visa valorizar, integrar e superar diferenças culturais, 

financeiras e étnicas promovendo uma grande interação das comunidades através do intercambio social e 
educacional além de dar oportunidade para as equipes desenvolverem seu trabalho e revelar novos 
craques.  
 
 
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
Art. 04 – A agremiação participante, ao confirmar sua participação, adere incondicionalmente ao presente 

Regulamento como prévia e imperiosa condição de inscrição no evento.  
 
Art.05 – Ao aceitar o convite, as agremiações se comprometem a:  

 

a) Ler e cumprir o regulamento;  

b) Aceitar todas as decisões administrativas, disciplinares e de arbitragem concernentes à competição.  
 
Art.06 – Todas as partidas serão disputadas de acordo com as Regras de Jogo da FIFA com possíveis 

adaptações feitas pela promotora do evento que consta neste regulamento.  
 
Art. 07 – São responsabilidades exclusivas das Agremiações participantes:  

 

a) Garantir o correto comportamento dos membros de sua delegação;  

b) Responsabilizar-se por todos os atos praticados pelos integrantes da sua delegação;  

c) Assumir todos os gastos que sua delegação terá na competição;  

d) Participar de todas as partidas do torneio;  

e) Aceitar todos os atos oficiais que sejam tomados pelos organizadores.  
 
 
DA DOCUMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO DOS ATLETAS  
 
Art. 08 – Os atletas serão liberados mediante os seguintes documentos:  

 

a) Todos os atletas devem identificar-se antes de cada jogo com a carteira de Identidade Original ou 
Cópia Autenticada e/ou Passaporte. Se não tiver um desses documentos o atleta não será liberado 
para atuar, favor não insistir.  

b) Atletas das categorias inferiores poderão atuar na categoria acima da sua, mas para isso deve estar 
relacionada na Ficha de Inscrição da categoria superior.  

c) Cada equipe poderá inscrever somente 15 atletas.  



DA PONTUAÇÃO  
 
Art. 09 – A pontuação a ser observada será a seguinte:  

 

a) Vitória - 3 (três) pontos  

b) Empate - 1 (um) ponto  

c) Derrota - 0 (zero) ponto  
 
DO CRITÉRIO DE DESEMPATE  
 
Art. 10 – Em caso de empate entre duas ou mais equipes, os critérios a serem aplicados são os 

seguintes:  
 
a) Confronto direto;  

b) Maior número de vitórias;  

c) Saldo de gols;  

d) Gols feitos;  

e) Gols sofridos;  

f) Average;  
 
Parágrafo único: Caso continuem empatadas será realizado um sorteio para ver quem segue na 
competição.  
 
 
DOS CARTÕES E SUSPENSÕES  
 
Art.11 – A suspensão se dará somente para o cartão vermelho:  
 
Art. 12 – O numero de jogos de suspensão será de 1 a 3 jogos podendo o atleta ou treinador até ser 
eliminado da competição conforme a gravidade da expulsão. O atleta ou treinador expulso também não 
poderão atuar na categoria subseqüente sem cumprir a suspensão.  
 
Parágrafo primeiro: O cartão amarelo não será acumulativo.  
 
Parágrafo segundo: - No caso de um atleta da categoria SUB 9 ser punido com o cartão amarelo e 

havendo a necessidade da aplicação do 2º cartão amarelo, não será mostrado ao atleta o cartão 
vermelho, será solicitado ao técnico da equipe que proceda a substituição do atleta. Se for o caso do 
técnico se negar a fazer a substituição, ele (o técnico) será excluído e o capitão da equipe ou o 
responsável fará a substituição.   
 
Art.13 – Os técnicos ao serem expulsos do jogo pelo árbitro, deverão se retirar da quadra, não podendo 

orientar a equipe no restante da partida e no próximo jogo independente da categoria e ainda cumprir a 
suspensão na categoria que foi expulso, o mesmo procedimento será para atletas expulsos e que jogam 
em duas categorias. Caso o treinador ou jogador não queiram se retirar da quadra, o árbitro aguardará 
até 05 minutos para o reinicio do jogo, caso isso não aconteça o árbitro terminará o jogo. Se o placar 
estiver favorável a equipe adversária, o mesmo será mantido, caso contrário reverte-se em 1x0 para 
equipe adversária.  
 
 
DA PREMIAÇÃO  
 
Art.14 - Ao final da competição, a organização do evento entregará aos Campeões e Vice de cada 

categoria a premiação de Troféus e medalhas conforme inscritos na Ficha de Inscrição.  
 
Art. 15 – O artilheiro e melhor goleiro receberão premiação.  

 
 
DO TEMPO DE JOGO  
 
Art.16–O tempo de jogo de cada partida será o seguinte:  

 

a) Sub-9, Sub-11 e Sub 13: Dois tempos de 15 minutos e 03 minutos de intervalo. 

 

OBS.: Nas disputas das finais o último minuto de cada tempo será cronometrado. 
 



Parágrafo primeiro: Em caso de empate na partida da etapa final, o desempate far-se-á da seguinte 

forma: Teremos a cobrança de uma série de 3 (três) pênaltis alternadamente para cada equipe. 
Persistindo o empate teremos a cobrança de 1(um) pênalti alternadamente, até que se conheça a equipe 
vencedora.  
Parágrafo segundo: Nas partidas da fase classificatória, os treinadores não poderão realizar o pedido 
de tempo, sendo esse obrigatório na metade de cada tempo do jogo. Nas partidas finais os pedidos 
de tempo serão do critério de cada treinador, sendo no máximo um pedido em cada tempo do jogo. 
Parágrafo Terceiro: Nas partidas da fase classificatória, eliminatórias, o início de jogo se dará com a 
equipe mandante.  
 
Art.17 – Nos jogos de todas as categorias, o cronômetro deverá ficar parado nas seguintes situações:  

 

a) Pedido de tempo;  

b) Contusões;  

c) A critério do árbitro.  
 
 
DA BOLA  
 
Art. 18 – Será obrigatório apresentar-se aos jogos da competição com uma bola oficial da categoria. O 

árbitro deverá optar em realizar a partida com a que estiver em melhor condição de jogo.  
  

a) A bola da competição é a de marca Tronadon.  

 
 
DAS CATEGORIAS  
 
Art. 19 – A competição será disputada nas seguintes categorias:  

Sub-09 (nascidos em 2009) – sub-11 (nascidos em 2007) – sub-13 (nascidos em 2005). 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art. 20 – Troca de atletas não será obrigatória (a equipe poderá iniciar e terminar o jogo com os mesmos 

atletas).  
 
Art. 21 – Os atletas que não estiverem uniformizados corretamente com calção, meia, tênis e caneleiras 

apropriadas para este tipo de competição, estarão impedidos de participar da partida.  
 
Art. 22 – No banco de reservas somente poderão permanecer 15 (quinze) atletas devidamente 

uniformizados, o treinador, o auxiliar ou massagista devidamente relacionados na Ficha de Inscrição da 
categoria e mais ninguém.  
 
Art. 23 – Caso haja a necessidade da troca de uniforme a equipe da coluna 1 deverá fazer a troca.  
 
Art. 24–Toda inscrição de aluno deixará claro que o mesmo foi submetido a exame médico e que se 

encontra em perfeito estado de saúde, isentando a organização da Copa de qualquer responsabilidade.  
 
Art. 25 – Protestos dever ser feitos logo após a partida mediante ao pagamento de uma taxa de R$ 

200,00. Esse valor não será restituível.  
 
Art. 26 – Não haverá nenhuma tolerância de espera nem do primeiro jogo ou em outro jogo qualquer, a 

equipe que chegar atrasada será considerada perdedora, ficando 3x0 para equipe presente. 
 
Parágrafo único: Todo o WxO será avaliado pela comissão organizadora. Na hipótese de algum WO, a 

coordenação reserva-se o direito de avaliar o caso para proceder ao julgamento de acordo com os fatos, 
podendo inclusive marcar nova partida.  
 
Art. 27 – Se confirmado o WxO a agremiação será eliminada da competição mediante sua categoria.  
 
Parágrafo único – No caso de uma equipe vir a ser excluída da competição, todos seus jogos da fase em 
disputa, inclusive os realizados por esta equipe, o placar do jogo será de 3x0 para o adversário.  



Art. 28 – Caso ocorra qualquer animorsidade, agressões, tentadas ou consumadas, física ou 
verbal, brigas, arremesso de objetos, líquidos de qualquer espécie, dentro da quadra, tumultos de 
qualquer natureza ou incidentes que venham causar ou não suspensão ou paralisação do jogo, 
independente de serem membros das comissões técnicas, equipes e dirigentes de clubes ou 
torcidas, os responsáveis serão penalizados. Que fique claro que as EQUIPES SÃO 
RESPONSÁVEIS POR SEUS TORCEDORES, ATLETAS E DIRIGENTES. Caso isso venha ocorrer a 
equipe poderá ser eliminada da competição.  
 
Art. 29 – Será de total responsabilidade das equipes participantes e dos próprios atletas, seus pais e 

torcedores participantes dos jogos quaisquer acidentes, lesão ou incidente, da natureza ou procedência 
que advenha. Aos organizadores não culpa responsabilidade alguma.  
 
Art. 30 – Equipe que causar tumulto no jogo final não receberá a premiação.  
 
Art. 31 – Devido ao grande numero de jogos não será permitido o aquecimento e nem mesmo tirar fotos 

dentro da quadra.  
 
Art. 32 – As ordens dos jogos finais poderão sofrer alterações conforme determinação da coordenação.  
 
Art. 33 – Não será permitida a entrada de pessoas dentro do terreno de jogo portando bebidas alcoólicas. 
FAVOR REPASSAR PARA OS PAIS.  
 
Art. 34–As equipes devem estar no local dos jogos pelo menos 20 minutos antes do horário do seu jogo, 

não haverá tolerância de espera.  
 
Parágrafo um: Havendo algum atraso a Comissão Organizadora reserva-se o direito de avaliar o motivo 

do atraso podendo inclusive antecipar o jogo seguinte.  
 
Art. 35 – A ficha de inscrição deverá ser entregue até o dia 27 de setembro de 2018, após esta data 
nenhum atleta será inscrito. FAVOR NÃO INSISTIR, POIS O SISTEMA NÃO VAI MAIS ACEITAR 
NENHUMA INSCRIÇÃO E NEM TROCAS DE ATLETAS.  
 
Art. 36 – A organização do evento não acatará nenhum veto ou indicação da escalação de árbitro por 

parte das equipes participantes.  
 
Art. 37 - Todas as equipes deverão indicar o seu representante legal, o qual será o único responsável 

por todo e qualquer ato de sua equipe, como também será a pessoa que deverá se dirigir a Comissão 
Técnica e/ou Disciplinar para quaisquer reclamações e/ou sugestões.  
§ Único: O representante legal da equipe deverá estar com um telefone de contato disponível no período 
da realização da competição, para que a organização do evento possa localizá-lo, com o objetivo de 
resolver quaisquer alterações que possam ocorrer durante a Competição.  
.  
Art. 38– Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos, em primeira instância pelo Coordenador 

Técnico da etapa, e em última instância, pela Junta Organizadora, assim como os casos de interpretação 
do presente Regulamento.  
 
Art. 39– As notas oficiais emitidas pela coordenação após a divulgação deste regulamento vão fazer 

parte do mesmo.  
 

Recife-PE, 28 de setembro de 2018. 


