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REGULAMENTO DA 15ª – COPA PARTICULAR ENTRE AMIGOS DE 
FUTSAL 

  
(EDIÇÃO COPA DOS CAMPEÕES)  

  
  
 

DA COPA ENTRE AMIGOS 
 
A CEA – COPA ENTRE AMIGOS é um campeonato de futebol de salão, 
organizado por amigos que prezam pelo bom futebol, pelos valores 
humanos e morais e que numa ação pró ativa conjunta reúnem 
conhecimento e arte das suas aptidões pessoais, para promover nos 
parâmetros dos certames profissionais, a melhor organização que se 
possa realizar em prol da amizade e da diversão responsável. 
 
A CEA terá todos os anos um tema escolhido que norteará 
simbolicamente as equipes e nutrirá a competição saudável e 
prudente. 
 
  

DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO  
    

DA COMISSÃO ORGANIZADORA  
  
A Comissão Organizadora será composta por 3 membros, sendo 2 
colaboradores e um Presidente Geral, firmados em históricos de 
contribuição gerencial e reconhecido auxílio na condução do 
campeonato, na elaboração do certame e no notório respeito, 
amizade e integridade.  
  
Compete à Comissão Organizadora:  
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a) regular as questões relativas ao campeonato, suas gestões, 
custos, contratações, locações, materiais e instrumentos tanto quanto 
julgar necessários para atender o certame;  
  
b) instalar o Arbitral, oportunidade em que se definirão as equipes 
e suas nomeações e assuntos listados em pauta de convocação;  
  
c) responder pelas determinações definidas em regulamento, 
inclusive de avaliação e julgamento de atletas de condutas não 
desportivas ou morais, tanto em quadra ou extra quadra.  
  
d) exercer a função de CORTE ESPECIAL e membro extraordinário 
nos casos em que a comissão julgadora não possa exercer suas 
funções em razão de impedimento ou interesse evidentemente 
pessoal.  
  
e) Esta Comissão Organizadora também terá como função, além 
de organizar toda a estrutura do Campeonato, dar condições aos 
atletas para que possam realizar suas partidas, fornecendo seus 
uniformes (Camisa, calção e meião), bola, quadra, árbitro, súmulas, 
etc.  
  
f) Nos casos omissos deste regulamento que tratem sobre a 
organização, zelo, execução, aquisições, exclusões, expulsões ou 
substituições de atletas, inclusive chamamento de capital para atender 
despesas extraordinárias também serão avaliados por esta Comissão, 
cujas decisões deverão ser informadas formalmente por escrito ou por 
e-mail e integrarão este regulamento, com a concordância implícita 
dos participantes.  
  
i) São membros efetivos desta Comissão Organizadora:  
  
Presidente: Maurício Wosch (Mau)  
  
Colaboradores:  
  
Marcelo Assumpção 
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Leonardo Pacholek 
 
Ao Presidente Geral cumprirá decidir privativamente, em obediência 
aos princípios da moralidade, equidade e adequabilidade:  
  
- sobre os gastos e orçamentos, locais e a administração física e 
financeira da CEA;  
 
- sobre a aquisição de materiais, uniformes e negociações com 
locações e arbitragem; 
  
- sobre a escolha dos nomes dos colaboradores para compor a 
Comissão Organizadora;  
 
- sobre a escolha do nome do Julgador Presidente e de dois 
Julgadores Vogais da Comissão Julgadora, sendo estes chancelados 
pelo Julgador Presidente;  
 
- sobre a escolha dos nomes dos Coordenadores de Imprensa; 

 
- sobre a escolha dos nomes da Comissão de Assistência Técnica; 

 
- sobre a escolha dos nomes da Comissão Social; 
 
- determinar e imputar ao atleta conduta não condizente com os 
valores da CEA;  
 
- aplicar penalidade, inclusive a de exclusão, para o atleta 
imputado em conduta não condizente com os valores da CEA.  
  

DO ARBITRAL  
  

Compreende-se como ARBITRAL a reunião dos habilitados para 
participar da CEA, que será conduzida pelo Presidente Geral ou por 
alguém ao seu rogo, com a finalidade, mediante pauta, de instalar a 
COPA ENTRE AMIGOS, de explicar as regras gerais do campeonato, 
homologar os participantes, definir as equipes, cores, nomes, horários, 
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locais, firmar datas para elaboração de uniformes e informar a todos 
sobre a abertura da COPA ENTRE AMIGOS.  
  
As questões do arbitral serão discutidas pela ordem de pauta 
publicada e decididas por aclamação dos presentes.  
  
   

COMISSÃO JULGADORA  
  
A Comissão Julgadora é composta por 3 membros, sendo 2 
Julgadores Vogais e um Julgador Presidente, escolhidos por sua 
aptidão e contribuição reconhecida na condução do campeonato, 
conhecimento das regras gerais do futsal e notório respeito e amizade 
na CEA.  
  
Os membros da Comissão Julgadora poderão integrar uma mesma 
equipe e não serão considerados impedidos nas questões que 
envolvam suas equipes.  
  
Em caso de desistência de algum membro, este será substituído 
imediatamente pelo mesmo critério de instalação.  
  
No caso de impedimento em que o próprio Julgador seja o objeto da 
pauta de deliberação, a Comissão de Julgamento processará o 
julgamento e em caso de empate será convocado um Membro da 
Comissão Organizadora para o voto de minerva;  
  
- Impedimento de mais um membro, estes deverão ser 
substituídos para o ato pelos integrantes da Comissão Organizadora, 
e no impedimento desta, a nomeação de adhoc pelos mesmos 
critérios de instalação;  
  
ii) Foram escolhidos para compor a Comissão Julgadora, os quais 
aceitaram o encargo:  
  
Julgador Presidente: Leocadio Casanova (Leocas Sangui)  
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Julgadores Vogais:  
  
Henrique Krefer (Gito)  
 
Rodrigo Digol 
 
 
Compete a Comissão Julgadora:  
  
a) Zelar pelo cumprimento do Regulamento em Vigor;  
b) Aprovar ou impugnar os resultados dos jogos, após exame das 

súmulas e respectivos relatórios;  
c) Determinar perda de pontos quando qualquer equipe não cumprir 

o previsto neste Regulamento;  
d) Apreciar e julgar todas as infrações cometidas no certame com 

base neste Regulamento, bem como assuntos que venham a ser 
apresentados pelos representantes das equipes no decorrer deste 
Campeonato.  

e) Emitir pareceres sobre dúvidas relevantes sobre o regulamento, 
que venham a ser legitimamente provocadas.  

f) Abrir, de ofício, procedimento de recurso ou impugnação de 
resultado ou conduta de atleta, independente de recurso ou 
impugnação registrada em súmula;  

  
Os efeitos das decisões da Comissão Julgadora serão imediatos, 
integram o regulamento e devem ser cumpridas integralmente, sob 
pena de nova penalidade extraordinária.  
  
Cumpre privativamente ao Julgador Presidente:  
- receber as impugnações e recursos, e conhecê-los se 
tempestivos e passíveis de julgamento, podendo deles não conhecer 
de ofício mediante decisão fundamentada;  
  
- relatar as impugnações e recursos, fundamentar as bases 
regulamentares no melhor entendimento do regulamento e os 
precedentes e encaminhar aos Julgadores Vogais para discussão e 
julgamento;  
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- relatar e publicar os resultados dos julgamentos e pareceres;  
  
- chancelar ou vetar os nomes dos vogais indicados pelo 
Presidente Geral.  
  
O Julgador Presidente somente emitirá voto nos casos de julgamento 
que resulte em empate pelos Julgadores Vogais ou nos casos de 
impedimento de algum Vogal.  
  
  
iii) DOS MESÁRIOS:  
  
Os mesários são os responsáveis pelas anotações em súmula, bem 
como controle dos tempos das partidas e serão compostos por 
TODOS os participantes da CEA, mediante escala definida pela 
Comissão de Assistência Técnica, com os critérios da razoabilidade, 
valendo-se dos atletas que estarão presentes na rodada.  
  
- o não comparecimento de membro da equipe escalado para a 
função de mesário, impõe sua substituição por seu Representante, 
automaticamente, e na falta deste, será imposta a punição de 2 litros 
de leite para o ausente e 2 litros de leite para o Representante, que 
deverá ser pago a CEA até no máximo a segunda rodada após a 
imposição automática da penalidade, sob pena de lhes ser aplicados 
pena correspondente a dois (02) cartões amarelos e todos os seus 
incidentes;  
  
- os horários de atuação dos mesários atenderá a escala que será 
publicada no início do Campeonato;  
  
- os indicados sempre serão em número de dois atletas e estes 
escolhidos devem procurar interesse em aprender a preencher a 
súmula e as regras inerentes ao encargo, de modo a exercer a função 
com segurança, compreensão, lisura e imparcialidade.  
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COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
A Comissão de Assistência Técnica tem por finalidade instrumentalizar, 
zelar, orientar os assessores e cuidar dos equipamentos para a 
realização de cada partida da CEA, estabelecendo escalas dos 
mesários e dos apoiadores que serão responsáveis em organizar e 
recolher os materiais das partidas, como mesas, placares, súmulas, 
bolas, apitos e pastas, devendo instalar para o início da rodada e 
recolher ao final da mesma. 
 
A Comissão será composta por 4 membros, sendo um Presidente e 3 
Colaboradores, bem como por um assistente indicado por cada 
equipe. 
 
São Membros da Comissão Técnica: 
 
Nereu Tatara Jr  - Presidente 
 
Claudinei Kovalski Pika – Colaborador 
Cássio  - Colaborador 
Leocas - Colaborador 
 
 

COMISSÃO SOCIAL 
   
A Comissão Social será composta por 3 membros, sendo um 
Delegado e dois Colaboradores e serão responsáveis por dirimir e 
desenvolver sobre os eventos e ações das festas e recreações da CEA, 
inclusive estabelecer a escala das equipes responsáveis pelos almoços 
de cada rodada. 
 
São Membros da Comissão Social: 
 
Roni Carlos 1.º - Presidente 
Maycon Mamute - Delegado 
Rodrigo Gordo Salles – Delegado 
 
Leocas - supervisor 
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COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO  
  
A Coordenação de Comunicação será composta por 3 
Coordenadores-Chefes escolhidos por notório talento e conhecimento 
técnico de imprensa e mídia.  
  
A Coordenação de Comunicação é responsável privativamente pela 
divulgação, publicação, exposição, elaboração de matérias, textos, 
imagens, áudios, alimentar os sítios, entrevistar e transmitir ao 
conhecimento público os acontecimentos e narrativas relacionadas à 
CEA.  
  
A Coordenação de Comunicação concatenará os elementos de 
informação colhidos pelos Assessores de Comunicação de cada 
equipe e determinará a ordem e os modos de produção destas fontes 
de conhecimento.  
  
iv) Foram escolhidos para compor a Coordenação de Comunicação, os 
quais aceitaram o encargo:  
  
Coordenadores-Chefes:  
  
Felipe Pedalinho  
Jeferson Nunes (Jeffjornal) 
Edno Hanson´s 
 

REPRESENTANTES, CAPITÃES, ASSESSORES COMUNICAÇÃO E 
ASSISTENTES 

  
As equipes deverão indicar à Comissão Organizadora, ao árbitro da 
partida, à Coordenação de Comunicação e a Comissão de Assistência 
Técnica, respectivamente, o representante, o capitão, o assessor de 
comunicação e o assistente.  
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O representante será responsável por defender os interesses da sua 
equipe, participar do Clube dos 13, transmitir à sua equipe as 
informações necessárias para o bom andamento da CEA e responder 
pelos atos da sua equipe.  
  
O capitão é o atleta devidamente identificado na partida e que será o 
porta-voz da sua equipe junto aos mesários e ao árbitro.  
  
O Assessor de Comunicação é o responsável por responder aos 
pedidos da Coordenação de Comunicação e viabilizar os materiais 
suficientes para bem divulgar sua equipe. 
 
O Assistente será o apoiador da Organização da rodada e será 
responsável pela instalação dos equipamentos, zelo e guarda de todos 
os materiais utilizados nas partidas, bem como será o interlocutor 
entre as equipes mesários e a Organizadora durante a rodada. 
 
   
1. - FÓRMULA DE DISPUTA:  
A Copa será disputada em quatro fases denominadas de:  
• Fase classificatória  
• Segunda Fase  
• Semifinais  
• Finais  
   
1.2 – FORMAÇÃO DAS EQUIPES:  
As 13 equipes serão formadas através de sorteio por planilha por 
modo algoritmo, entre todos os inscritos, levando em consideração os 
seguintes critérios:  
  
Os atletas serão separados por categorias (A, B+, 2B, 2C, D e Goleiro), 
de acordo com a sua forma de jogar (habilidade), por isso será 
solicitado aos atletas que não tenham participado de outras edições e 
tenham sido convidados, que o atleta que o convidou informe à 
Comissão Organizadora sobre qual das categorias se enquadra.  
  
1.2.1. – UNIFORMES:  
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Será fornecida pela Comissão Organizadora camisa, calção e meião 
para a participação do atleta no Campeonato, os quais são de 
propriedade e responsabilidade individual. 
  
Iniciado o jogo, o atleta que não estiver trajando o uniforme completo 
(camisa, calção ou meião) distribuído e pela Comissão Organizadora, 
ou uniforme substituinte homologado e autorizado por membro da 
Comissão Organizadora e formalmente rogada em súmula com a 
ciência do mesário e membro da Comissão Julgadora, está 
terminantemente proibido de jogar a partida ou ficar no banco. 
 
Identificado o atleta com uso de uniforme não autorizado, este deve 
se retirar imediatamente da partida ou do banco, não sendo possível o 
seu retorno para o jogo, mesmo depois coloque o uniforme oficial. 
 
A sua insistência em permanecer na partida será agravante na 
aplicação da pena a ser estabelecida pela Corte Julgadora. 
 
É de responsabilidade da equipe fiscalizar se seus atletas estão com a 
vestimenta correta. Não será tolerado desrespeito a esta norma. 
 
Não será permitido o revezamento de uniforme durante a partida, de 
modo a beneficiar atletas com um mesmo uniforme num mesmo jogo.  
 
O atleta que permanecer no banco apenas como técnico/orientador 
deve comunicar esta condição para a mesa e deve trajar ao menos a 
camisa da equipe. Se não o fizer poderá ser interpretador como atleta 
com uso irregular de uniforme e será determinada sua saída imediata 
da partida. 
 
Nos casos de goleiro linha, este deve anunciar ao árbitro qual modo a 
se valer do uniforme para manter a distinção que a regra estabelece, 
podendo-se equivaler de colete, sendo vedado virar a camisa do 
avesso sob pena de infringir esta normatização e ser retirado da 
partida. 
 
Na falta destes ou de um destes itens o atleta estará impossibilitado 
de participar da partida por se encontrar em desacordo com o 
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definido acima. No entanto, poderá permanecer no banco de reservas 
como orientador de sua equipe se estiver trajando ao menos a camisa 
da equipe, o mesmo valendo para os Técnicos. 
 
Caso o técnico/orientador permaneça no banco de reservas sem ao 
menos vestir a camisa da equipe ou uniforme que o identifique, o 
mesmo deverá ser retirado do banco, sem desprezo da punição que a 
Corte Julgadora entender aplicar ao atleta e/ou a equipe. 
  
A desobediência a esta condição legítima do uso regular do uniforme 
penalizará a equipe e/ou seu atleta, independente da suspensão 
imediata do atleta durante a partida e a exclusão dos seus gols no 
cômputo da partida, com a pena mínima de suspensão do atleta por 
uma partida inteira, até a pena máxima da perda de três pontos pela 
equipe com a reversão dos pontos conquistados em caso de vitória, 
ficando a cargo da Comissão Julgadora a quantificação da punição, 
orientada pelos critérios de cada caso, suas especificidades, a 
contribuição do atleta para o resultado da partida e a má-fé do atleta 
e da equipe. 
 
O mesmo ocorrerá com o goleiro “linha” caso não se utilize de 
distinção, dentro da regra, exigida à espécie.” 
 
Em caso de falta de algum item, a comunicação sobre a perda do 
material do uniforme e solicitação de autorização de substituição 
deverá ser realizada antecipadamente e em tempo hábil à Comissão 
Organizadora, que decidirá sobre como suprir esta falta e autorizar ou 
não sua participação nas partidas. 
 
Para a Comissão Organizadora adotar as medidas necessárias 
demandará tempo para suprir a solicitação do atleta, que depende do 
fornecedor, não havendo prazo para a solução da substituição do 
uniforme. 
  
1.2.2. FASE CLASSIFICATÓRIA  
Nessa fase todas as 13 equipes jogarão entre si em turno único, com 
uma equipe folgando por rodada, em datas conforme tabela que será 
divulgada para todos os atletas.  
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Classificam-se para a segunda fase as oito equipes melhores 
colocadas na fase de classificação. As três equipes colocadas da 9ª a 
13ª posição estarão automaticamente desclassificadas.  
 
A pontuação em todas as fases serão atribuída da seguinte forma:  
  
• Vitória: 3 pontos para a equipe vencedora  
• Empate : 1 ponto para cada equipe  
• Doação de sangue: 1 ponto para cada equipe 
• Derrota : 0 ponto para a equipe perdedora  
  
No caso de WO, a pontuação será atribuída da seguinte forma:  
  
• Para a equipe vencedora: 3 pontos, 1 vitória, 3 gols marcados, 0 gols 

sofridos.  
• Para a equipe perdedora: -3 pontos, 1 derrota, 0 gols marcados, 10 

gols sofridos.  
  
- WO  
A equipe que não tiver em quadra, no início da partida, um mínimo de 
quatro atletas (goleiro e mais três jogadores) será considerada 
perdedora por WO, bem como se a equipe que estiver em quadra, 
não completar pelo menos 70% da partida (aos 10 minutos do 
segundo tempo), da mesma forma será caracterizado WO, e a equipe 
receberá as punições estabelecidas neste regulamento.  
   
 
1.2.3. CRITÉRIOS DE DESEMPATE:  
 Para a fase classificatória, serão adotados nesta ordem os seguintes 
critérios de desempate entre as equipes que atinjam a mesma 
pontuação:  
  

Doação de Sangue 
Número de vitórias  

Saldo de gols  
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Confronto direto  
Maior número de Gols pró  

Menor número de Gols Contra  
Menor número de Cartões Vermelhos  
Menor número de Cartões Amarelos  

Sorteio  
  

1.2.4. – QUARTAS DE FINAL  
 Enfrentar-se-ão nessa fase as oito (8) equipes classificadas entre a 1ª e 
8ª posição na Fase Classificatória no modo de confronto direto.  
  
• Os classificados para a 2ª fase enfrentar-se-ão em partida única, 
sendo o 1º x 8º - 2º x 7º - 3º x 6º - 4º x 5º.  
  
Os vencedores de cada partida estarão automaticamente classificados 
para a Semifinal.  
  
Não haverá vantagem sobre o desempenho na fase anterior em caso 
de empate, as partidas serão disputadas através da disputa de 
penalidades máximas, de acordo com o previsto nas Regras de futsal.  
  
1.2.5. SEMIFINAIS:  
Nessa fase haverão dois jogos, em cruzamento olímpico, sendo os 
confrontos definidos por sorteio realizado logo após o término da 
última partida das quartas de final, quando definidos os classificados. - 
Primeiro Jogo: será realizado às 09:30h;  
  
- Segundo jogo: será realizado às 10:30h.  
  
As equipes vencedoras decidirão o título de Campeã e Vice-Campeã e 
as equipes perdedoras decidirão o terceiro e quarto lugar. 
  
Não haverá vantagem para nenhuma equipe em função da 
classificação na fase anterior. Persistindo o empate no tempo normal 
de jogo, o vencedor será conhecido em disputa de penalidades 
máximas cobradas de acordo com as regras de Futsal.  
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1.2.6. DISPUTA DE PENALTIS:  
A disputa de penalidades máximas será feita da seguinte forma, sendo 
que a equipe que começará as cobranças será conhecida por sorteio:  
  
• Na primeira série, serão três cobranças de penalidades 
alternadas de cada equipe, com cobradores diferentes, inclusive o 
goleiro e jogadores reservas.  
  
Caso alguma equipe termine o jogo com menos do que 3 atletas, o 
mesmo jogador poderá cobrar mais do que uma penalidade.  
  
Será declarada vencedora a equipe que converter em gols o maior 
número de cobranças.  
  
• Persistindo o empate, após a primeira série de cobranças, haverá 
cobranças alternadas de uma penalidade para cada equipe até que se 
conheça o vencedor.  
  
As cobranças alternadas deverão prioritariamente ser feitas por 
jogadores que não tenham ainda cobrado nenhuma penalidade nessa 
disputa. Quando todos os atletas já tiverem cobrado, haverá um novo 
ciclo de cobranças com jogadores diferentes.  
  
Não poderão participar da disputa de penalidades máximas os 
jogadores que tiverem sido expulsos ou desclassificados da partida.  
  
Caso as equipes contem com número diferente de atletas habilitados 
às cobranças, aquela que contar com mais jogadores deverá excluir 
das cobranças atletas até que se iguale o número de batedores. 
Se o empate persistir até que todos atletas tenham cobrado, uma 
nova série alternada começará, sem necessidade de manter a ordem 
de cobradores utilizada na série anterior; caso existam batedores 
removidos das cobranças, esses continuarão inábeis ao embate. 
 
Esta regra poderá ser alterada ao critério do árbitro da partida. 
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1.3 DA DISCIPLINA:  
 Todas as infrações disciplinares anotadas em Súmula serão 
apreciadas e julgadas pela Comissão Julgadora e as penas será 
equivalentes a de suspensão, de um tempo até quatro tempos.  
  
1.3.1. CARTÕES  
O jogador que receber cartões (amarelo ou vermelho) estará sujeito às 
penalidade previstas neste regulamento.  
  
Ao final da fase classificatória, os cartões serão zerados, porém as 
suspensões serão cumpridas normalmente na partida seguinte. A 
partir da 2ª fase os cartões serão mantidos em todas as fases 
subsequentes, até o final do Campeonato.  
  
1.3.2. SUSPENSÃO POR CARTÃO AMARELO:  
 O jogador que receber o segundo cartão amarelo na copa, não 
poderá participar do primeiro tempo do jogo subsequente da sua 
equipe.  
  
Após o cumprimento desta suspensão, o número de cartões será 
zerado e o ciclo recomeçará.  
  
Se a equipe não cumprir essa regra – ou seja, um jogador suspenso 
participar do primeiro tempo da partida seguinte – a equipe será 
punida com a perda de 6 pontos e a equipe adversária será 
considerada vencedora com o ganho de 3 pontos.  
 
Se ambas as equipes não cumprirem essa regra, ambas serão punidas 
com a perda de 6 pontos.  
  
Se a utilização de atleta suspenso tenha por objetivo evitar o WO, 
automaticamente será aplicada suspensão ao atleta por uma partida 
inteira, além da equipe perder 6 pontos.  
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Os cartões vermelhos e amarelos são cumulativos, ou seja, se o atleta 
acumular dois cartões amarelos e um vermelho terá que cumprir a 
suspensão pelos dois cartões amarelos e, por conseguinte, a 
suspensão pelo cartão vermelho. 
  
Se o atleta receber numa mesma partida 1 cartão amarelo + 1 cartão 
amarelo e 1 cartão vermelho, serão considerados para fins de 
cumulação 1 cartão amarelo + 1 cartão vermelho. 
  
Para cada cartão amarelo recebido o atleta deverá doar à CEA 2 (dois) 
litros de leite tipo UHT. 
 
Para cada cartão vermelho recebido o atleta deverá doar à CEA 3 
(três) litros de leite tipo UHT. 
 
As doações obrigatórias deverão ser entregues na mesa antes do 
início da sua partida, mediante protocolo em livro próprio. 
 
O prazo para as doações de leite em razão de aplicação de cartão 
amarelo e/ou vermelho é até no máximo a segunda rodada da sua 
equipe após a imposição automática da penalidade, sob pena de lhes 
ser aplicados pena correspondente a dois (02) cartões amarelos e 
todos os seus incidentes, podendo a pena ser cumulativa. 
 
1.3.3. SUSPENSÃO POR CARTÃO VERMELHO:  
O jogador que receber cartão vermelho não poderá participar do 
primeiro tempo da partida subsequente da sua equipe.  
  
Os cartões vermelhos e amarelos são cumulativos, ou seja, se o atleta 
acumular dois cartões amarelos e um vermelho, terá que cumprir a 
suspensão pelos dois cartões amarelos e, por conseguinte, a 
suspensão pelo cartão vermelho. 
 
O Cartão Vermelho não elimina os Cartões Amarelos.  
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§ Único – O cumprimento da suspensão automática é de 
responsabilidade exclusiva de cada equipe, de acordo com os cartões 
constantes na comunicação oficial (planilha atualizada enviada 
semanalmente) e do julgamento no âmbito da Comissão Julgadora.  
  
§ 1º - No caso de AGRESSÃO, TENTATIVA DE AGRESSÃO OU 
AGRESSÃO MÚTUA, constantes em súmula através do relatório ou 
presenciado por qualquer membro da Organização, o atleta será 
automaticamente suspenso até deliberação e julgamento, 
oportunidade em que se poderá aplicar a penalidade de suspensão 
por uma a três partidas ou até sua eliminação do certame, 
independentemente de outras punições que poderão ser impostas 
cumulativamente pela Comissão Organizadora.  
 
§ 2º - Qualquer outro atleta ou pessoa de seu rogo, mesmo que não 
participe da partida, desde que devidamente identificado ou através 
de comunicação à Comissão Organizadora e/ou Julgadora, em caso 
de tentativa ou agressão física aos árbitros, auxiliares, anotadores, 
dirigentes e funcionários, poderá o atleta ser suspenso ou expulso da 
competição e de eventos promovidos, por período determinado pela 
Comissão Organizadora, e se de maior gravidade por prazo 
indeterminado.  
  
§ 3º - Em caso de desrespeito verbal ou físico aos mesários, estes 
poderão informar ao árbitro e requerer sejam tomadas providências e 
aplicações disciplinares.  
  
A Comissão Organizadora responsável pelo Campeonato se reserva 
no direito de punir, advertir, suspender ou eliminar o atleta que agir 
com conduta antidesportiva, dentro e fora da quadra durante o 
transcorrer do Campeonato, independente das penalidades impostas 
pela Comissão Julgadora.  
  
1.4. PREMIAÇÃO:  
  
1.4.1. EQUIPES:  
Serão premiadas com troféus e medalhas a equipe campeã, a equipe 
vice-campeã e a equipe terceira colocada.  
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1.4.2. ARTILHEIRO:  
Será premiado com troféu o atleta que marcar o maior número de 
gols durante o campeonato. Não serão computados os gols feitos nas 
disputas de penalidades máximas.  
  
Caso haja empate no número de gols marcados por mais de um 
atleta, serão adotados os seguintes critérios de desempate:  
• Melhor média de gols por partida (Número de gols marcados, 

dividido pelo número de partidas jogadas);  
  
• Maior número de gols marcados em uma única partida.  
  
• Sorteio  
  
1.4.3. GOLEIRO MENOS VAZADO:  
Será premiado com troféu o goleiro da equipe que tiver a menor 
média ponderada por índice de gols sofridos (gols/jogo), 
independentemente de qual o goleiro esteja atuando, pois caso a 
equipe utilize goleiros que não sejam o atleta previamente definido 
como tal, os gols tomados serão designados ao goleiro titular.  
 
Fórmula de média ponderada:  
Gols sofridos (GS) divididos pelo número de partidas disputadas (PD) 
vezes (2 menos total de partidas da COPA TPC dividos pelo TPC) igual 
a média ponderada (MP). 
 
GS . (2-TPC/TPC) =MP 
PD  
 
Exemplo:  
Goleiro A: sofreu 50 gols em 13 partidas 
Goleiro B: sobreu 58 gols em 15 partidas. 
 
Assim,  
 
Goleiro A: 50 = 3,84 .(2-13/15) = 4,37 
                13 
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Goleiro B: 58 = 3,86 .(2-15/15) = 3,86 
                15 
 
Não serão computados os gols sofridos nas disputas de penalidades 
máximas.  
  
Caso haja empate na média de gols sofridos por mais do que um 
atleta, serão adotados os seguintes critérios de desempate:  
  
• Maior número de partidas nas fases Classificatória, Semi-Finais e 

Finais.  
  
• Sorteio.  

 
 
1.5. OUTRAS CONSIDERAÇÕES:  
• O valor da inscrição será de R$290,00 (duzentos e noventa reais) à 

vista ou R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) parcelados e que 
deverão ser pagos até a data anunciada no convite geral.  

  
• O valor cobrado a título de taxa de inscrição não será ressarcido em 

hipótese alguma, bem como os atletas que não estiverem com a 
inscrição paga conforme previsto acima, não poderão participar do 
Campeonato em hipótese alguma, sendo solicitada a participação 
de atletas que estejam em fila de espera.  

  
• Haverá tolerância de no máximo 15 minutos do horário marcado 

para o início da primeira partida de cada rodada. Nas demais não 
deverá haver tolerância. Os jogos serão iniciados nos seguinte 
horário:  

 
Jogo 1: 08:00 horas – quadra 1;  
Jogo 2: 08:00 horas – quadra 2;  
Jogo 3: 09:00 horas – quadra 1;  
Jogo 4: 09:00 horas – quadra 2;  
Jogo 5: 10:00 horas – quadra 1;  
Jogo 6: 11:00 horas – quadra 1;  
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É vedado as equipes negociarem entre si para dar início a partida após 
o tempo de tolerância estabelecido no regulamento. Nesta ocorrência 
será declarado duplo W.O. 
 
Somente será possível iniciar partida após o tempo de tolerância por 
atraso do árbitro ou condições de caso fortuito ou força maior que a 
quadra não possibilite a realização da partida no horário previsto. 
 
Os horários das partidas e das folgas das rodadas serão definidas por 
sorteio e pela fórmula do campeonato e não será permitida a troca de 
horários entre as equipes. 
 
Aquele atleta que tiver necessidade de horário especial em razão de 
trabalho ou estudos, devidamente comprovado, pode solicitar a 
Comissão Organizadora para, dentre as possibilidades, ajustar os 
horários. Este requerimento deve ser feito até o dia do arbitral. Empós 
elaborada a tabela, nada será modificada. 
  
O Mesário deve solicitar de imediato que o árbitro dê início a 
contagem do tempo de tolerância a contar do horário previsto em 
regulamento, definindo assim seu início e término, de modo a 
configurar ou não WO pela ausência ou configuração de no mínimo 4 
(quatro) jogadores (sendo um goleiro) em quadra, regulares para a 
partida.  
  
Estes horários serão seguidos à risca pela Comissão de Assistência 
Técnica presente na rodada, não permitindo que haja atraso nas 
mesmas.  
  
A equipe que não tiver um mínimo de quatro atletas (goleiro e mais 
três jogadores) será considerada perdedora por WO.  
  
Somente na Fase Classificatória haverá alguma inscrição de atletas nas 
equipes após o início do Campeonato, tratados de casos 
extraordinários e somente se a equipe não conseguir cumprir um 
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mínimo de atletas para as partidas, mediante a liberação para tal fato, 
que somente se dará com a aprovação em julgamento realizado pela 
Comissão Organizadora, que terá plenos poderes sobre este assunto.  
 
A regra principal é: não serão substituídos atletas, salvo se a equipe 
não tiver atletas suficientes para continuar o campeonato ou tratar-se 
de goleiro. 
  
O novo atleta terá que cumprir com o valor integral da inscrição, 
independente da rodada do campeonato, podendo ser deduzido o 
valor correspondente ao uniforme no caso de uso de uniforme do 
atleta substituído.  
  
Questões levantadas que não foram aqui explicitadas, que não da 
competência da Comissão Julgadora, também serão decididas pela 
Comissão Organizadora do evento.  
  
1.5.1. MESÁRIO:  
Para cada partida deverá ser designado dois mesários, para o 
preenchimento da súmula, mais 1 atleta assistente designado pela 
Comissão de Assistência Técnica, os integrantes da Organizadora, 
presentes e somente eles terão plenos poderes para tratar de assuntos 
pertinentes à rodada que estiverem escalados, bem como cabe à esta 
equipe o controle de horários de início de cada partida, firmado pelo 
Árbitro e orientado pela Assistência Técnica, trabalhando para que 
não hajam atrasos ao final de cada rodada. Os assuntos especificados 
acima, a serem decididos pelas comissões, permanecem desta forma.  
  
 
2. DOS RECURSOS/IMPUGNAÇÕES:  
As equipes devidamente inscritas no campeonato, por seus 
integrantes, poderão apresentar impugnações sobre situações que 
julguem necessárias, que deverão ser consignadas no verso da súmula 
da partida impugnada, com assinatura do mesário, ou até às 14h do 
sábado da rodada da partida increpada, por e-mail dirigido à 
Comissão Julgadora, pelo canal de grupo da CEA2017.  
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3. REGRAS DO JOGO:  
• Serão seguidas as regras oficiais do futsal vigentes, com as seguintes 
variações:  
  
Serão dois tempos de 25 minutos para cada partida.  
  
A interpretação das regras será de responsabilidade da arbitragem. O 
mesário não tem poderes para interferir nestas regras.  
  
As Comissões Organizadora e Julgadora não tem influência alguma 
sobre a Arbitragem, nem escolha e envio dos Árbitros. Esta definição 
será de inteira responsabilidade da Associação de Árbitros contratada 
para o evento.  
  
No início de cada partida, o árbitro poderá convocar os atletas para 
passar informações básicas sobre as principais regras que ele julgar 
necessário abordar, desde que não atrase o início da partida em 
relação aos horários preestabelecidos acima.  
  
Ao término e cada partida a súmula deve ser assinada pelo capitão de 
cada equipe, oportunidade em que o mesmo será o fiscal para avaliar 
as anotações realizadas durante a partida, e caso haja algo que julgue 
incorreto ou carente de complementação, deve firmar seus motivos 
no verso da súmula para posterior avaliação ou reconsideração 
imediata do mesário.  
  
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
- Todos os atletas deverão portar trajes que foram distribuídos e 
aprovados pela Comissão Organizadora, sendo obrigatório o uso de 
camisa, calção, meias e tênis apropriados.  
 
- Os atletas que estiverem ou forem suspensos no decorrer da 
partida, não poderão permanecer dentro do espaço da quadra, sob 
pena do atleta ser punido com a suspensão de uma partida inteira e 
sua equipe perder os pontos eventualmente conquistado na partida.  
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- A Comissão Organizadora não se responsabilizará por acidentes 
de qualquer natureza ou indenizações aos atletas, dirigentes ou 
equipes participantes, cabendo a estes a averiguação quanto a 
condições de aptidão física/clínica do atleta para a prática da 
modalidade e a responsabilidade sobre qualquer incidente físico que 
possa ocorrer.  
  
- Para as partidas realizadas neste Campeonato serão contratados 
árbitros de Futsal, sendo os mesmos responsáveis única e 
exclusivamente, pela aplicação das regras de Futsal.  
  
- Nos casos de faltas em que o uso da força seja desproporcional 
ou desleal, o árbitro será responsável para avaliar a atitude do atleta e 
aplicar a punição prevista nas regras do FUTSAL.  
  
- Pra fins de entendimento, este Regulamento distingue falta de 
agressão, entendendo como agressão as atitudes antidesportivas que 
não estão compreendidas num jogo de futebol.  
  
- Na súmula constará espaço específico para consignar a falta não 
justificada do atleta, que ao final do campeonato será contabilizada e 
considerada para fins de inscrição da CEA para o ano seguinte, ou 
seja, o atleta que demonstrar mais de uma falta sem justificativa será, 
por ordem, colocado em fila de espera, priorizando, desta maneira, os 
atletas assíduos. 
  
- Os goleiros poderão utilizar de coletes para se diferenciar do 
uniforme da equipe adversária;  
  
- Os goleiros poderão utilizar de uniforme próprio, como calças e 
bermudas acolchoadas, joelheiras, cotoveleiras e luvas, 
preferencialmente de cores neutras, priorizando o uso da camisa que 
identifica sua equipe;  
  
- Não podem ser alteradas as cores sorteadas para as equipes, 
salvo por motivo de adequação ao uniforme oficial do clube, e desde 
que não se confunda com a cor de outra equipe do certame;  
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- os atletas punidos por cartões obrigatoriamente deverão contribuir 
com litros leite UHT, assim definidos: 

- Será realizada rodada especial para ação social de doação de sangue 
e todas as equipes serão convidadas a comparecer junto a HEMEPAR, 
atletas devidamente uniformizados, nos moldes de uma partida, com 
mínimo de 4 atletas. Cumprida a partida social, a equipe será 
beneficiada com a bonificação de 1 ponto e preferência no critério de 
desempate, conforme definido neste regulamento. 

- Das impugnações e recursos não se pode desistir, reconhecendo-se 
o interesse de toda a CEA e seus efeitos são erga omnes;  

Ao final da última rodada, elaborada a planilha e resolvidos os 
julgamentos pendentes, a Comissão Julgadora homologará a fase 
classificatória e dar-se-á iniciada a fase de finais.  

Considera-se o término da partida quando o árbitro, mesários e 
capitães assinarem a súmula ou quando do início da partida seguinte.  

Assim, o atleta expulso que adentrar em quadra antes do término da 
partida incorre em infração descrita neste regulamento.  

Encerrado o arbitral, as novas considerações serão incorporadas a este 
regulamento e ajustadas aos campos adequados.  

  

Curitiba, ABRIL de 2017.  
  
COMISSÃO ORGANIZADORA 


