
MANUAL DO ATLETA DA CEA 
 
- Para quê este manual? 
Este manual visa servir como guia prático para a compreensão do 
torneio, sua estrutura, seus componentes, os organizadores 
julgadores, comunicadores, sobre as partidas, sobre o regulamento, 
regras gerais, regras especiais e dúvidas mais frequentes. 
- O que é CEA? 
CEA é a abreviação de Copa Entre Amigos. Neste ano de 2016 
estamos na 14.ª Edição. 
- Quem organiza a CEA? 
A CEA é organizada pela Comissão Organizadora, gerenciada pelo 
atleta Maurício Cesar Wosch, de alcunha Boi Bandido, Mau ou 
simplesmente Wosch (lembre deste nome, será útil), que é auxiliado 
pelos colaboradores Sérgio Wosch (vulgo Pé de Imbuia), pelo 
Marcelinho Robocop e pelo Chico Pau Mandado. 
- Maravilha. Sou convidado, paguei e fui sorteado no arbitral. E 
agora, como funciona? 
Depois de inscrito e definido o sorteio, sua equipe entrará em 
contato contigo para definir o uniforme, o representante, o capitão e 
o assessor de comunicação. 
- Representante? Assessor? Só vi isso na escola, nunca num 
campeonato. 
Engano seu. Existe em todos os campeonatos profissionais, o 
contraste é que na CEA essas funções são exercidas pelos jogadores, 
enquanto que nas equipes técnicas existem profissionais pagos para 
operar este mister. 



Se você tiver qualquer problema com uniforme, agenda, regras, 
dúvidas sobre o regulamento e perguntas alhures sobre a CEA, 
valha-se do representante da sua equipe para dirimir estas questões 
e/ou ainda para que ele busque solução para sua diligência. 
O assessor de comunicação é o atleta encarregado de ser o 
interlocutor ente sua equipe a Imprensa da CEA, que é gerido pelo 
Felipe Pedalinho e pelo JeffJornal, aquele baixinho zambaio gente 
boa que escreve os informes da CEA.  
Se você é o assessor converse com a Diretoria de Comunicação, 
sempre. 
- Mas eu sou o representante, como devo proceder? 
O Representante além de ser o preposto da sua equipe, também é o 
modelo e o responsável por sua esquadra, participará do Clube dos 
13 e terá contato direto com as Comissões Organizadora e 
Julgadora.  
Assim, o que você deve fazer é coordenar sua equipe, apresentar-se 
para as comissões, responder as solicitações (email ou whatsapp) da 
organização e tudo acontecerá naturalmente. 
Lembre-se, o representante será exigido pela equipe e pela 
organização. 
- Mas e o Capitão? 
Agora você foi pontual. Pois, o capitão tem duas funções: à uma, 
para que a organização tenha uma referência em quadra para fins 
de súmula; à duas, para ser o representante em quadra da sua 
equipe para auxiliar o árbitro no que for requerido, bem como para 
conversar com o juiz, e leia bem, é conversar, não é gritar, brigar, 
xingar ou comportar-se como um parvo no cio. A condição de 
capitão não o brinda com qualquer vantagem. Portanto, todavia, 



contudo, quer falar com o árbitro, prostre as mãos para trás e fale 
com o sufeta com a devida concessão. 
- E como funciona o campeonato? 
O triunfo da CEA está amparado em três fundamentos: organização, 
futsal competitivo e normas. 
Estes três comezinhos fatores estão descritos no Regulamento. Se 
você ainda não o leu, compulse já. A ninguém será concedido 
qualquer escusa sob o argumento de desconhecimento das regras 
festejadas. 
Toda semana você receberá pelo e-mail da CEA uma planilha 
atualizada contendo informações sobre suas partidas, horários, 
quadra, datas, folgas, a tradução das súmulas, resultados das 
partidas, classificação, artilharia, cartões, etc. 
As planilhas são o histórico e o seu controle do campeonato. Se 
você identificar qualquer erro material no lançamento no cartapácio, 
não se faça de rogado, comunique o Representante ou formalize seu 
descontentamento no e-mail da CEA sobre sua constatação e os 
motivos do seu inconformismo. 
Importante que o uso do e-mail da CEA para reclamar, impugnar, 
solicitar ou chancelar questões relativas ao certame devem ser 
endereçados no título do assunto para a Comissão Competente, ou 
seja, ou para a Comissão Organizadora, ou para a Comissão 
Julgadora ou ainda para a Diretoria de Comunicação. 
Insta esclarecer que as anotações em súmula são as legítimas 
informações que serão consideradas em planilha. A sua correção é 
exceção de difícil conquista. 
- Quais regras são mais frequentemente transgredidas? 
Espetacular interrogação. Vamos a elas: 



i) WO ou walkover, que é, em simples conceituação, sua equipe não 
dispor em quadra de atletas em número suficiente para a realização 
da partida e será penalizada severamente: perderá 3 pontos e 
ganhará 10 gols negativos de saldo, sem desprezo do cômputo da 
vexatória derrota; 
ii) uso irregular do uniforme, ou uso de uniforme diverso daquele 
recebido como oficial pela Comissão Organizadora. Exemplificamos: 
ano passado duas equipes foram punidas com a perda dos pontos 
conquistados, revertidos inclusive em favor da equipe adversária, 
meramente porque algum incauto utilizou de meião diferente 
daquele considerado oficial. A CEA é crítica sobre este tema e não 
há ressalva. 
iii) descumprimento da suspensão de atleta em razão de somatório 
de cartões amarelos e cartão vermelho, que tem a mesma 
penalidade de uso irregular de uniforme. 
- Perdi meu meião, rasguei minha camisa ou o calção esfacelou na 
máquina de lavar, como proceder?  
Primeiro, não entre em quadra para jogar usando uniforme 
alternativo. Lembra do Wosch, aquele nome que anotamos para 
você decorar? Então, fale com ele ou com os Organizadores 
Colaboradores (Sérgio, Marcelinho ou Chico) e eles providenciarão a 
substituição do seu uniforme. 
- Isso demora? Posso ficar sem jogar? 
Sim, pode demorar e sim poderá não jogar. A substituição leva o 
tempo que a fábrica levará para produzir ou reproduzir o material 
motivante. Por isso, seja breve em relatar sua insuficiência e pague 
logo o valor correspondente. 



- Quero impugnar uma partida, a condição de um atleta ou equipe 
ou recorrer de alguma decisão de partida, como devo conduzir 
meus lamentos? 
Relate seus argumentos no verso da súmula da partida ou enderece 
e-mail para a Comissão Julgadora até às 14h do sábado da rodada 
impugnada. 
- Mas e a tal amizade da Copa de Amigos, é real? 
Insofismável! Você perceberá que a torcida é sensacional, que as 
pessoas que se permitem fazer novas amizades em muito pouco 
tempo já estão entrosadas e pagando apostas de cervejas. 
Há também uma exigência, uma condição que se tornou tradição. A 
partir da segunda rodada uma equipe será responsável por elaborar 
um churras, rateado, de modo que se possam conhecer. Diversão é 
mote da CEA. 
- Que legal, demorará muito para o início do certame? 
Não, dia 30/04 está próximo, leia a planilha com a Tabela das 
Partidas. 
Bons jogos e gratidão por sua presença nesta loucura que é a CEA. 
 
COPA ENTRE AMIGOS 


