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REGULAMENTO DA COPA MIX JUVENIL 2020  
A Copa MIX - 2020 será disputada no Campo do Santa Rita e Estádio, jogos aos Sábados, das 8h às 
18h (Feriados se houver necessidade), conforme horários da tabela. A inscrição das Equipes na Copa 
Mix Juvenil será com pagamento da Taxa no valor R$ 150,00 ao retirar a Ficha de inscrição. 
 

A Taxa de Arbitragem fica para ser acertado antes do início do Jogo de cada Equipe. Na 1ª Fase, 8ª de 
final, 4ª de Final e Semi final o valor da arbitragem será R$ 40,00 - (Valor por Equipe em cada jogo). 
Na Final não será cobrado taxa de Arbitragem. Tempo de jogo 30x30 minutos. 
  
A Ficha de Inscrição terá que ser entregue até dia 14/01/2020, mínimo 11 e máximo de 22 Jogadores 
por Equipe, pode ser completado antes de jogar a 5ª Rodada. (Não será aceito inscrição de jogador 
no dia do jogo). Não poderá atuar por mais de 1 Equipe dentro da mesma edição da Copa. 
Substituição livre sem retorno. Obrigatório apresentar RG original ao mesário antes do inicio das 
partidas. Idade dos atletas (Nascidos em 2002/2003/2004 e 2005), máximo de 5 jogadores de fora de 
Itapevi. Entregar documentação dos atletas para inscrição, exceto os que já foram cadastrados em 
2019 na LIF. Novas inscrições levar Xerox do RG + comprovante de endereço próprio. 

 

O número mínimo de atletas em campo em condições de jogo é de (7) sete atletas, incluindo o 
goleiro, se a partida terminar por insuficiência de atletas, a equipe causadora perderá os pontos da 
partida pelo placar de 3x0 (WO). Só haverá tolerância de 15 minutos de atraso no 1º Jogo. Atraso das 
Equipes nos horários dos jogos, será aplicado WO por 3x0 e a Equipe será eliminada. 
 

Na 1ª Fase as Equipes serão divididas em 4 Chaves (6 ou 5 Equipes), onde jogarão entre si dentro da 
chave, classificando-se as (4) melhores de cada chave, conforme critério de desempate. Nas Fases 
finais segue confronto conforme Tabela da Copa (8ª de Final, 4ª de Final, Semi Final e Final). 

 

As Equipes que se classificarem em 1.º lugar na 1.ª Fase, jogarão com a vantagem de empate nas 8.ª 
e 4.ª de Final. As Equipes que se classificarem em 2.º lugar na 1.ª Fase, jogarão com a vantagem de 
empate só nas 8.ª de Final. Na Semi-final e Final em caso de Empate a decisão será nos pênaltis.  

 

Em caso de igualdade de pontos entre as agremiações na fase de classificação, para efeito de 
desempate serão aplicados os seguintes critérios: 

a) Maior número de pontos; 
b) Maior número de vitórias; 
c) Saldo de Gols; 
d) Maior número de gols marcados; 

 

e) Menor número de gols sofridos; 
f) Confronto direto; 
g) Disciplina cartões vermelho e amarelo;  

 

As Equipes terão que apresentar 1 Bola em condições de jogo antes do início da partida, caso não 
apresente a Equipe será punida com a perda de (1) um ponto, não importando o resultado da partida. 
 

As punições referentes aos cartões serão aplicadas aos atletas e obedecerão aos seguintes critérios: 
a) Advertido com 3 amarelos, suspende 1 jogo. Só 2 amarelos, zera no Término da 1ª Fase. 
b) Advertido com o cartão vermelho, suspende 1 Jogo.  
c) Atletas que cometer atos de indisciplina ou briga serão eliminados da competição.  

 

Nos casos de agressões físicas aos árbitros, auxiliares, representantes da Copa, o agressor (atleta, 
técnico ou diretor), será eliminado, será relatado e passado para a LIF. Caso a Equipe se envolva em 
briga será eliminada, se for entre 2 Equipes ambas serão eliminadas.  

 

PREMIAÇÃO 
Troféu e medalhas ao Campeão e Vice-Campeão e Troféu para o goleiro menos vazado e artilheiro. 
O Campeão e Vice-Campeão receberão um Uniforme novo da Copa Mix Juvenil. Será entregue de 30 a 
90 dias após a Final.  
  

ORGANIZAÇÃO 
Apoio da Loja Mix, Liga Itapeviense de Futebol e Secretaria de Esportes de Itapevi-SP.   
Assuntos sobre a organização da Copa Mix Juvenil, tratar somente com organizador (Lúcio Flávio). 
Regulamento da Copa atende ao Regulamento da LIF em casos omissos.  


