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COPA CENTER DE FUTSAL - 2018 

 

I – DO REGULAMENTO 

 

Art.1º - Este regulamento se destina a  COPA CENTER ESPORTES DE FUTSAL – 
2018. 

 

Art.2º - Farão parte deste REGULAMENTO: Editais, Notas Oficiais, Boletins 
Informativos, Resoluções, Decisões e Instruções expedidas pelo (DEL), que tenham 
vínculo com este Torneio. 

 

 

Art.3º - A adesão ao presente regulamento se efetivará no ato da inscrição da equipe e 
não comportará qualquer ressalva ao mesmo por parte das equipes.  

 

II – DO CAMPEONATO 

 

Art.4º - O Campeonato é organizado e coordenado pelo DEL, sendo que a data de seu 
início será decidida no Congresso Técnico que será realizado no dia 24 de outubro de 
2018 às 19 horas  na Secretaria de Esportes. 

 

Art.5º - O objetivo do Campeonato é promover o desporto, através de jogos que 
envolvam a modalidade do Futsal, dando oportunidade de participação a um maior 
número de atletas, despertando o gosto pela prática de atividades esportivas à 
população do Município, propiciando o surgimento de novos talentos esportivos. 

 

Art.6º - O Campeonato será realizado na Categoria Masculino Livre, Veterano 
nascido em até 1978 e Feminino.  
 

Parágrafo Único - A competição só se realizará nas categorias que atingirem no mínimo 
04 (quatro) equipes inscritas. 

III – DAS INSCRIÇÕES 

 

Art.7º - As inscrições deverão ser confirmadas até 19 de outubro as 11h00min horas. A 
EQUIPE QUE NÃO CONFIRMAR SERÁ SUBSTITUIDAS  POR OUTRA,CASO 
NECESSÁRIO. 

 

Art.8º - As equipes deverão manter os atletas inscritos na fase DISTRITAL/CITADINO 
sendo o mínimo 08 (oito)  e  no máximo 12 (doze) atletas. 
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Parágrafo Primeiro – As equipes poderão incluir dois (02) atletas para a Copa Center  
cumprindo a seguinte  norma: se  tiver  12  inscritos terá que excluir   02  ( dois) atletas  
caso não tenha  o numero máximo de atleta, poderá incluir  mais dois ao elenco já 
montado  na fase anterior ( Distrital/Citadino) .  

 
Parágrafo Segundo – Os atletas as serem incluídos só podem ser do local onde 
disputaram a competição anterior.  
 
Parágrafo Terceiro - Atleta que não disputou a fase anterior devera cumprir o Artigo 10º 
do Regulamento do Distrital/Citadino  2018. 
 
Paragrafo Quarto – O Atleta que for excluído poderá participar do torneio por outra 
equipe desde que se faça o processo de exclusão e inclusão junto a Secretaria 
acompanhado do responsável da equipe anterior. 

 
 

IV – DAS EQUIPES 

 

Art.9º - Poderão participar deste Campeonato, equipes que no Distrital ficaram 1º, 2º e  
3º lugares respectivamente e no Citadino as equipes que ficaram em  1º, 2º, 3º e 4º 
lugares respectivamente. 

Parágrafo Primeiro – Caso a equipe classificada não queira participar, será convidada  
outra equipe classificada em 4º lugar ou a melhor na fase de classificação daquele 
Distrital e  a melhor  na  fase de  grupos do Citadino.  

Parágrafo Segundo – Será realizado jogos somente com  equipes que disputaram a 
competição Distrital/Citadino, se  a equipe inscreveu e  não houve  equipe suficiente 
para realizar a competição as mesma inscritas não poderão participar da Copa Center.  

Parágrafo Terceiro – Na categoria VETERANO a coordenação convidará as 
equipes  que  ficaram em até 4º lugar para  fechar  a competição, caso  falte 
equipes para  igualar  grupo. 

 

V – DOS ATLETAS 

 

Art.10º- Somente poderá participar da COPA CENTER atletas inscritos no 
Distrital/Citadino 2018. E os que fazem parte do Art. 8º e seus parágrafos. Salvo 
paragrafo segundo do Art.9º deste regulamento. 

 

Art.11º - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer se exime de qualquer 
responsabilidade no tocante a acidentes ou problemas de saúde que vierem a acontecer 
com atletas durante os jogos a Copa Center, sendo tal responsabilidade única e 
exclusiva da equipe na qual o atleta estiver inscrito. 

 

 

VI - DO CONGRESSO TÉCNICO 
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Art.12º - O Congresso Técnico do Campeonato será realizado às 19h00min do dia 24 
de outubro de 2018 (quarta-feira) na Sala de Reunião, junto a Secretaria Municipal 
de Esportes. 

 

Art.13º - O Congresso Técnico tem por objetivo dirimir dúvidas. Realizar o sorteio dos 
grupos. 

Parágrafo Único: A equipe que não enviar representante para participar do Congresso 
Técnico estará automaticamente concordando com os temas deste regulamento.  

 

VII – DA FORMA DE DISPUTA 

 

Art.14º - A forma de disputa será Mata Mata desde o inicio da COPA CENTER, sendo 
feito o sorteio da primeira rodada em CONGRESSO TÉCNICO. 

a) No sistema eliminatório no caso de EMPATE 

1) Serão efetuadas cobranças de 03 (três) tiros livres diretos da marca do pênalti, de 
forma alternada entre as equipes, por atletas distintos e que tenham participado 
da partida;  

2) Persistindo o empate, a decisão será efetuada pela cobrança de 01 (um) tiro livre 
direto da marca do pênalti, alternadamente, por atletas diferentes que tenham 
participado da partida, até que haja um vencedor. 

3) No caso de se chegar à cobrança de penalidades máximas, as duas equipes 
deverão ter o mesmo número de atletas para as cobranças, isto é, caso uma 
equipe possua um número de atletas inferior à outra, a equipe com maior número 
de atletas deverá retirar das cobranças os atletas necessários para igualar o 
número de atletas cobradores da outra equipe. 

 

VIII – DOS JOGOS 

 

Art.15º - Os jogos do Campeonato serão regidos pelas regras da CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE FUTSAL, obedecendo às normas contidas neste REGULAMENTO. 

 

Art.16º - Os jogos da COPA CENTER serão sorteados  no dia do Congresso Técnico e 
será nos dia semanal de TERÇA  E QUINTA FEIRA, FINAL SERÁ EM  UMA SEXTA-
FEIRA. 

 

Art.17º - A tabela de jogos do Campeonato será editada pelo DEL após a realização do 
Congresso Técnico, sendo de responsabilidade das equipes efetuarem a retirada das 
mesmas junto a Secretaria de Esportes. 

 

Art.18º - O Departamento de Esportes visando o bom andamento do Campeonato 
poderá transferir ou mudar o local e horário dos jogos, sempre que julgar isto 
necessário.  

 

Art.19º - Não será permitida a venda de bebidas em garrafas para o público 
assistente. 
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Art.20º - Caberá ao árbitro a decisão sobre o adiamento, interrupção, cancelamento ou 
encerramento de um jogo em virtude da falta de condições para a realização do jogo. 

 

Art.21º - Será obrigatório à identificação dos atletas antes no início dos jogos de sua 
equipe ao anotador de serviço na mesa, mediante a apresentação de seu RG ou outro 
documento que goze de fé púbica, provido de foto, como: Carteira Nacional de 
Habilitação, Carteira de Trabalho. 

Parágrafo Único – A não apresentação do documento, implicará na impossibilidade do 
atleta participar do jogo. 

 

IX – DOS EQUIPAMENTOS 

 

Art.22º - A Secretaria de Esportes será responsável pelo fornecimento de bolas em 
perfeitas condições de uso. 

 

Art.23º - O uniforme utilizado pelas equipes durante os jogos deste Campeonato, deverá 
ser constituído de camisetas (numeradas), calções e meias adequadas a prática do 
futsal, além de caneleiras.  Tudo deverá estar em conformidade com as Regras oficiais. 

 

Art.24º - Será permitido aos atletas o uso de protetores de lycra por baixo do calção, 
desde que seja da mesma cor deste. 

 

Art.25º - Não será permitido ao pessoal da equipe técnica, fumar ou consumir bebidas 
alcoólicas no recinto do jogo. 

X – DA ARBITRAGEM 

 

Art.26º - A escolha dos árbitros estará a cargo da Comissão de Arbitragem do 
Campeonato (constituída por entidade contratada pelo Executivo Municipal para prestar 
o serviço durante o evento), não havendo possibilidade de veto por parte das equipes.   

 

XI – DA PREMIAÇÃO 

 

Art.27º - As equipes que conquistarem as três primeiras posições do Campeonato 
receberão troféus e seus atletas medalhas. Ainda, serão premiados com troféus os 
Artilheiros e Defesa Menos Vazada.  

 
Parágrafo Único: Em caso de empate entre um(a) atleta ou equipe na artilharia e ou 
defesa menos vazada, a premiação será entregue à aquele(a) que obtiver a melhor 
classificação ao final do Campeonato. 

 

XII – DAS PUNIÇÕES 
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Art.28º - O órgão responsável pelos aspectos relativos à Justiça Desportiva do 
Campeonato será a Comissão de Ética do Esporte do Município baseada neste  

Regulamento, nas Regras da Confederação Brasileira de Futsal e no Código de 
Organização da Justiça e Disciplina Desportiva do Paraná. 

 

Art.29º - A equipe e ou atleta que não se apresentar em quadra em condições de iniciar 
a partida dentro do horário estabelecido, será punida com (WXO), terá todos os 
resultados obtidos na competição considerados zerados, tanto como os resultados de 
seus respectivos adversários. Será eliminada e receberá “0” ponto em todas as partidas 
realizadas e programadas do campeonato, além de estar sujeita as sanções da 
COMISSÃO DE ÉTICA.  

Parágrafo Primeiro – O Atleta que der causa a eliminação da equipe por (WXO) estará 
automaticamente eliminada de todas as Competições promovidas pelo DEL pelo prazo 
de 12 meses, a contar da data do ocorrido. 

Parágrafo Segundo – Haverá uma tolerância máxima de 15 minutos, somente para o 
início do primeiro jogo de cada rodada, não havendo tal par os demais.  

 

Art.30º - As equipes que apresentarem irregularidades no que se refere ao registro de 
atletas será desclassificada, além de estarem sujeitas a possíveis sanções da 
Comissão de Ética. 

 

Art.31º - No caso de desistência ou eliminação por qualquer que for o motivo de uma 
equipe no transcorrer do campeonato, os resultados dos jogos desta equipe serão 
eliminados, sendo que a mesma estará sujeita as sanções da Comissão De Ética.  

 

Art.32º - A equipe que der causa a interrupção definitiva de partida que estiver fazendo 
parte durante o Campeonato, se estiver vencendo ou empatando o jogo no momento da 
interrupção será considerada derrotada por 1 X 0, caso a equipe esteja perdendo o jogo, 
o mesmo será considerado como encerrado e o placar da partida no momento da 
interrupção mantido para efeito de saldo de gols. Além disso, a equipe estará sujeita 
também a possíveis sansões da Comissão de Ética.  

 

Art.33º - A equipe que se recusar a dar continuidade à partida por mais de três minutos 
depois de advertida pelo árbitro, ainda que permaneça em quadra perderá os pontos em 
disputa, sendo considerada vencida além das sanções da Comissão de Ética. 

 

Art.34º - O atleta, técnico ou dirigente que provocar tumultos, brigas em jogos que fizer 
parte, além das medidas disciplinares cabíveis tomadas pela arbitragem, será relatado 
em súmula, que será encaminhada a Comissão de Ética, que tomará as devidas 
medidas cabíveis.   

 

Art.35º - As punições decididas pela Comissão de Ética serão automáticas, não 
havendo necessidade de comunicação direcionada, somente sendo tornadas públicas 
através de DECISÃO e fixado no mural do DEL. 
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Art.36º - As punições aplicadas pelos árbitros durante os jogos do Campeonato serão: 
Cartão Amarelo (Advertência) e Cartão Vermelho (Expulsão).  

 

Art.37º - Sujeitar-se-á ao cumprimento de Suspensão Automática, com a conseqüente 
impossibilidade de participar do jogo seguinte, o Atleta ou Técnico, que durante um 
jogo receba 01 (Um) Cartão Vermelho ou que acumular 02 (Dois) Cartões Amarelos 
em jogos desta competição.  

Parágrafo Primeiro – O controle dos cartões aplicados a atletas independe de 
comunicação do DEL, sendo de responsabilidade exclusiva das equipes.  

Parágrafo Segundo – No caso da Categoria Masculino Veterano, o atleta cumprirá 
suspensão na categoria da qual foi suspenso, exceto no caso de o atleta ser punido pela 
Comissão de Ética, onde a pena se aplicará em ambas as categorias. 

 

Art.38º - A aplicabilidade das punições referentes aos cartões vermelhos e amarelos, 
assim como o acúmulo dos últimos será valido para toda a competição, independente da 
divisão do Campeonato em fases. 

 

Art.39º - A equipe que se sentir prejudicada em relação a fatos relativos ao 
Campeonato, poderá entrar com QUEIXA, junto a Comissão de Ética no prazo máximo 
de 08 (oito) horas úteis (segundo horário de atendimento ao público do DEL) após o 
término da partida, através de documento escrito e assinado pelo responsável da 
Equipe. 

 

Art.40º - As pessoas físicas e jurídicas que participarem da COPA CENTER 
ESPORTES DE FUTSAL de Santa Helena – 2018. São consideradas conhecedores da 
legislação esportiva aplicável e das disposições contidas neste Regulamento e, 
igualmente, dos atos administrativos complementares. 

 

Art.41º - Os casos omissos ao presente regulamento serão solucionados pelo DEL, 
buscando-se soluções que se harmonize com o sistema legal adotado pelo presente 
regulamento. 

Santa Helena,  10 de Outubro de 2018. 

       

 

    CARLOS FERRANDIN  

SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
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ANEXO 

 

 

NÚMERO DE JOGADORES: 

 Mínimo de três para início de jogo, podendo completar a equipe 
conforme a regra da CBFS 

 Mínimo de três durante o jogo; 
 

TEMPO DE JOGO: 

 2 tempos de 25 minutos com intervalo de 10 minutos 
(CATEGORIA LIVRE). 

 2 tempos de 20 minutos com intervalo de 10 minutos para 
Feminino e Veterano 

 

PEDIDO DE TEMPO: 

 Será permitido ao treinador ou capitão de cada equipe solicitar um 
pedido de tempo por período de jogo, sendo que o técnico ou 
capitão deverá pedir ao representante na mesa. A paralisação 
ocorrerá na próxima paralisação do jogo. O pedido de tempo terá 1 
minuto de paralisação, que deverá ser acrescida ao término de 
cada período. 

 

COBRANÇA DE PENALIDADES MÁXIMAS 

 O goleiro deve ficar sobre a linha, não podendo se deslocar antes 
da cobrança.  

 03 tiros ao gol caso empate  o jogo,  após alternativa até obter um 
vencedor. 

 
 

 

 


