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REGULAMENTO GERAL 6ª COPA Brasileira DE FUTSAL 

Art. I – Este Regulamento é o conjunto das disposições que regem as disputas da 6ª COPA DO BRASILEIRA DE FUTSAL a realizar-se 

dias 16 a 20 de Dezembro de 2015, competição promovida pela ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE FUTSAL e organizada pela SC 

ESPORTES. 

Art. II - Caberá à SC ESPORTES 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 SC 

ESPORTES e seus colaboradores, sendo suas deliberações e decisões soberanas. 

DAS FINALIDADES 

Art. III – A da 6ª COPA DO BRASILEIRA DE FUTSAL visa valorizar o professor e os profissionais da área do futsal, com a interagir com 

outras equipes de diversos estados brasileiros, oportunizar a participação de equipes de projetos de inclusão social e educacional 

e dar a oportunidade de igualdade para todas as equipes de participação de um grande evento.  

 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Art. IV - A Equipe participante, ao confirmar sua participação, adere incondicionalmente ao presente Regulamento como prévia e 

imperiosa condição de inscrição no evento. 

Art. V - Ao aceitar o convite, as Equipes se comprometem a: 

a) Ler e encaminhar o mesmo para seus Treinadores/Professores, Alunos e Pais para o cumprimento fiel do presente 

Regulamento; 

b) Aceitar todas as decisões administrativas, disciplinares e de arbitragem concernentes à competição. 

Art. VI - Todas as partidas serão disputadas de acordo com as Regras de Jogo da FIFA, para as categorias Sub- 11,12,13,14,15 ,17 e 

20 as demais categorias de iniciação do Sub- 06,07,08,09 ao 10 as adaptações serão feitas pela promotora do evento e 

encaminhadas aos clubes por e-mail e entregues na chegada ao evento. 

Art. VII - São responsabilidades exclusivas das Equipes participantes: 

a) Garantir o comportamento de todos os membros de sua delegação; 

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

c) Assumir todos os pagamentos antecipados que sua delegação terá na competição como taxa de inscrição, taxas de arbitragens, 

pacotes oferecidos pela organização do evento; 

d) Participar de todas as partidas independentemente dos resultados anteriormente obtidos; 

e) Aceitar todas as notas oficiais que sejam tomados pela organização do evento. 

f) Encaminhar toda a documentação para a organização do evento, cópia dos RG e atestado de matricula de 2015. 

DA DOCUMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO DOS ATLETAS 

Art. VIII – Os atletas serão liberados mediante os seguintes documentos: 

a) Só participara dos jogos os atletas que entregarem na mesa em cada partida disputada a Identidade original ou passaporte do 

início que ficara na mesa do início ao final de cada jogo identificadas com o nome da equipe. Na ausência dos mesmo o atleta não 

será liberado para jogar , FAVOR NÃO INSISTIR. 

b) A Ficha Coletiva de Inscrição e Delegação deverá ser entregue até dia 30 de Novembro 2015, a equipe que o fizer corre o risco 

de perder a sua vaga no evento. 

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

Inscrição da categoria superior. 

Parágrafo um: Atletas poderão jogar dois jogos seguidos, ou seja, um jogo na sua categoria de origem e na sequência na categoria 

acima da sua de origem se estiver escrito. 

d) Cada equipe poderá inscrever somente 15 atletas, não existe um número mínimo ou máximo de permanência de atletas no 

banco de reservas. 

DA PONTUAÇÃO 

Art. IX – A pontuação a ser observada será a seguinte: 

a) Vitória - 3 pontos; b) Empate – 1 ponto; e) Derrota - 0 pontos.  
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DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Art. X – Em caso de empate entre duas ou mais equipes, os critérios a serem aplicados são os seguintes: 

1- Confronto Direto - 

2-  Número de Vitorias -  

3- Saldo de Gol -  

4- Gols Pró - 

5- Gols Contra - 

Parágrafo Único: Caso persista o empate passara para próxima fase a equipe que tiver a melhor CAMPANHA dentro do seu grupo 

na 1ª fase;  

DOS CARTÕES E SUSPENSÕES 

Art. XI – Não haverá suspensão para cartão Amarelo , Somente na aplicação do Cartão Vermelho:                                                                                                       

Obs.: Nas categorias Sub – 06/07/08 e 09 não será utilizado cartão para advertir os atletas, o atleta que der causa a uma jogada 

mais brusca na interpretação do Arbitro, o mesmo deve ser substituído durante 01 minuto, em caso da equipe tiver somente 05 

atletas inscritos ficará com um jogador a menos até o cumprimento do tempo. Nesta idade a arbitragem tem que ser EDUCATIVA. 

Art. XII - O número 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, esta decisão caberá ao organizador do evento. O atleta ou treinador expulso também não 

poderão atuar na categoria subsequente sem cumprir a suspensão. 

Parágrafo Único: Todos os cartões recebidos no decorrer da competição não serão acumulativos.  

Art. XIII - Os Técnicos ao serem expulsos do jogo pelo árbitro, deverão se retirar de quadra, não podendo orientar a equipe no 

restante da partida e no próximo jogo de qualquer categoria que ele venha jogar, 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 arbitro 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 1 x 0 para equipe adversária. Obs.: Na falta do treinador em 

quadra o mesmo poderá ser substituído por qualquer pessoa da comissão técnica inscrita anteriormente na ficha de inscrição. 

DA PREMIAÇÃO 

Art. XIV – Todos as equipes receberão um Troféu alusivo ao evento e os atletas receberão uma medalha alusiva ao evento, e para 

os 1ª,2ª,3ª e 4ª colocado troféu e medalha conforme inscritos na Ficha de Inscrição, para todas as categorias.  

Art. XV – No final de todos os jogos será entregue a premiação de todas as categorias e a premiação individual, conforme descrito 

abaixo:                                                                                                                                                                                                                                   

Treinador Campeão                                                                                                                                                                                                                                                 

1ª Artilheiro Ouro;                                                                                                                                                                                                                    

2ª Artilheiro Prata;                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3ª Artilheiro Bronze;                                                                                                                                                                                                                                                          

1ª Goleiro menos vazado Ouro;                                                                                                                                                                                             

2ª Goleiro menos vazado Prata;                                                                                                                                                                                                                                    

3ª Goleiro menos vazado Bronze;                                                                                                                                                                                            

1ª Revelação do Evento Ouro;                                                                                                                                                                                                          

2º Revelação do Evento Prata;                                                                                                                                                                                                  

3ª Revelação do Evento Bronze;           

DO TEMPO DE JOGO 

Art. XVI – O tempo de jogo de cada partida será o seguinte: 

a) Sub-06 ao Sub-09: Dois Tempos de 15 minutos sem intervalo e pedido de tempo; 

b) Sub-10 ao Sub-13: Dois Tempos de 15 minutos sem intervalo e pedido de tempo; 

c) Sub-15 ao Sub-20: Dois Tempos de 20 minutos sem intervalo e pedido de tempo; 

Obs: Nas Finais os ULTIMOS MINUTOS finais de cada tempo será cronometrado, em caso de empate nos jogos finais teremos 

disputa de 05 pênalti alternados, persistindo o empate teremos um de cada até sair o campeão, para a disputa do 3ª e 4ª colocado 

teremos jogos de um tempo só de 20 minutos. 
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Art. XVII - Nos jogos das categorias Sub-06 ao Sub-09, o cronômetro será parado pela mesa independentemente da solicitação dos 

Árbitros ou Mesários, nas seguintes situações: Pedido de tempo; b) Contusões; c) Tumultuo   

Art. XVIII – Será de responsabilidade de cada equipe apresentar uma bola de futsal oficial da categoris. As bolas para cada 

categoria, serão: 

a) Sub-07 e 08 Max – 50   - Sub-09 a Sub-11: Max 100  

b) Sub- 12 e 13: Max 200 - Sub-14 ao Sub-20: Max 1000 

DAS CATEGORIAS 

Art. XIX – A competição será disputa nas seguintes categorias: 

Sub- 06 / Sub-07 / Sub-08 /Sub-09 / Sub-10 /Sub-11                                                                                                                                         

Sub-13 / Sub-14 / Sub-15/ Sub-17 e Sub-20 

Obs.: será restringida em no máximo 15 equipes por categoria, caso não tenhamos o número de 05 equipe suficientes em 

alguma categoria, a mesma passará para categoria subsequente. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. XX - Os jogos serão divididos em 02 tempos conforme a categoria, cada equipe deverá inscrever no mínimo 08 atletas. 

Art. XXI - 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. XXII- Poderá permanecer em quadra 15 atletas, sendo 05 em quadra e 10 no banco de reservas devidamente uniformizados, o 

treinador, o Auxiliar ou massagista devidamente relacionados na Ficha de Inscrição e com o seu crachá e mais ninguém. 

Art. XXIII- Caso haja a necessidade da troca de uniforme a equipe mandante da partida deverá fazer a troca. 

Art. XXIV - Toda inscrição de atleta 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. XXV - Protestos devem ser feitos logo após a partida mediante ao pagamento de uma taxa de R$ 500,00. Este valor não será 

restituível. 

Art. XXVI - Não haverá nenhuma tolerância de espera nem no primeiro ou em outro jogo qualquer, a equipe que chegar atrasada 

será considerada perdedora, ficando 1x0 para a equipe presente, só haverá horário marcado no primeiro jogo, os demais seguirão 

a sequência da tabela de jogos normalmente. 

Parágrafo um: Todo o WO 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. XXVII – Se confirmado o W x O a associação será eliminada na categoria que em que se deu o WXO no restante da 

competição. 

Parágrafo um – 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 1x0 para o adversário. 

Art. XXVIII - Caso ocorra qualquer animosidade, 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 de jogo, independentemente 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 a ocorrer a equipe poderá ser eliminada da competição em todas as categorias que 

estiver participando. 

Art. XXIX - Será de total responsabilidade das equipes participantes e dos próprios atletas, seus pais e torcedores participantes dos 

jogos dos campeonatos e torneios promovidos pela ACF e qualquer acidente, lesão ou incidente, da natureza ou procedência que 

advenha. Aos organizadores não inculpa responsabilidade alguma; 

Art. XXX - A numeração não será fixa, ou seja, na ficha de inscrição não deverá constar o número de cada atleta. 

Art. XXXI - Troca de atleta não será obrigatória (a equipe poderá iniciar e terminar o jogo com os mesmos atletas). 

Art. XXXII - Equipes serão punidas com a eliminação pela atitude desrespeitosa dos pais fora da quadra. 

Art. XXXIII - Equipe que causar tumulto no jogo final não receberá a premiação. 
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Art. XXXIV - Somente duas pessoas poderão ficar dentro de quadra, sendo uma de pé (técnico) e outra sentada (auxiliar ou 

massagista). 

Art. XXXV - Devido ao grande número de jogos, não será permitido o aquecimento dentro da quadra. 

Art. XXXVI - Os jogos finais poderão sofrer alterações conforme determinação da coordenação. 

Art. XXXVII - Não será permitida a entrada no ginásio de pessoas portando Caixas térmicas com qualquer tipo de bebida seja ela 

alcoólicas ou não. FAVOR REPASSAR ESTA SOLICITAÇÃO AOS PAIS. Caso isso venha acontecer o coordenador de cada ginásio ira 

orientar a pessoa a não entrar com a caixa, caso a mesma insista o coordenador informara a mesa e ao treinador da equipe que a 

sua equipe será punida com a perda de pontos na partida em que estaria disputando e reverte para equipe adversaria. Em caso de 

reincidência todas as categorias serão eliminadas da competição. 

Art. XXXVIII - As equipes devem estar no local dos jogos pelo menos 20 minutos antes do horário do seu jogo, não haverá 

tolerância de espera, caso chegue após o horário determinado na tabela perderá por wx0. 

Art. XXXIX - Até a categoria Sub-13 o goleiro no arremesso de meta deverá fazer com que a bola bate na quadra de defensiva 

(quando a bola estiver em jogo o arremesso é livre). 

Art. XXXX - A Ficha de inscrição deverá ser entregue até dia 30 de Novembro. Após esta data nenhum atleta será inscrito. FAVOR 

NÃO INSISTIR POIS O SISTEMA NÃO VAI MAIS ACEITAR NENHUMA INSCRIÇÃO. 

Art. XXXXI - Todas as equipes que confirmarem sua participação através do pagamento da taxa de inscrição, após a confirmação do 

depósito, irão receber através do e-mail a ficha de inscrição, este e-mail será encaminhado pela empresa Ritmo do Esporte que faz 

toda a parte de Inscrição, Sumula Online, Classificação e configuração das tabelas, a empresa que vai gerir as tabelas de jogos, 

através do site www.scesportes.com.br  

Art. XXXXII – EM VIRTUDE DE TERMOS DOIS TEMPOS NO DECORRER DOS JOGOS NAS CATEGORIAS NÃO, TERÃO DIREITO DE 

SOLICITAR TEMPO TÉCNICO, O PEDIDO DE TEMPO. 

Art. XXXXIII - A ACF não acatará nenhum veto ou indicação de escalação de arbitro por parte das equipes participantes da 

competição.  

Art. XXXXIV - Toda agremiação poderá utilizar até dois nomes (combinado), por ex: nome do clube + nome de um patrocinador 

para efeitos de tabela dos jogos. 

Art. XXXXV - Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos, em primeira instância pelo Coordenador Técnico da etapa, e 

em última instância, pela ACF assim como os casos de interpretação do presente Regulamento. 

Art. XXXXVI – A partir da 2ª fase as taxas de Arbitragem serão cobradas antes do inicio de cada jogo, e deverá ser paga em moeda 

corrente para o coordenador de cada ginásio, que entregará um recibo de pagamento para sua maior comodidade. 

Art. XXXXVII – É obrigatório a participação de todas as agremiações no cerimonial de Abertura e logo após o cerimonial 

iniciaremos a competição que tem como lema A CRIANÇA E O ADOLESCENTE EM PRIMEIRO LUGAR “ e na sequencia será realizado 

um jogo de cada categoria e logo após as equipes estarão liberadas para o Jantar do dia 16/12. As equipes deverão trazer de sua 

cidade a bandeira para a abertura. 

Art. XXXXVIII – Fica expressamente proibida a utilização de batuques (baterias) apitos ou qualquer material de sopro, assim como 

quaisquer outros equipamentos (apitos, garrafas pet, buzinas e/ou outros) que possam vir atrapalhar o andamento da partida. 

Art. XXXXIX - Os jogos das Finais iniciarão pela categoria Sub – 20 as 08:30 da manhã do dia 20/12 encerrando com o Sub- 06, 

sendo que toda a premiação será dada no final de todos os jogos.  

Art. XXXXVII - As notas oficiais emitidas pela coordenação após a divulgação deste regulamento vão fazer parte do mesmo.  

 

André Luiz Melo 

Coordenador Geral 
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