
 
 
 

          
 
 

 
 
 

REGULAMENTO GERAL 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

I - DA FINALIDADE  

 

Art. 1º - A Copa São Cristóvão, Copa Boa Esperança e Municipal Feminino de 

Futsal, tem por finalidade, o intercambio, socialização, além da integração entre os 

atletas e dirigentes.  

 

II - DOS OBJETIVOS  

 

Art. 2º - Este evento tem com objetivo, oportunizar através da prática do futsal, uma 

competição saudável com a confraternização de todas as equipes do município de 

Sinop.  

 

III - DA ORGANIZAÇÃO  

 

Art. 3º - A Comissão Organizadora de evento está constituída pela Secretaria Municipal 

de Educação, Esporte e Cultura, Gerência de Esportes. 

 

Art. 4º - Ao fazer à inscrição as equipes participantes do evento serão declaradas 

conhecedoras das leis esportivas, das regras e inovações contidas neste regulamento e 

submeterão sem reservas a todas as seqüências que delas possam emanar.  

 

Art. 5º - A Comissão Organizadora será composta por:  

 

A) Direção Geral: Gerencia de Esportes de Sinop;  

 

B) Direção Técnica: Coordenadoria Tecnica Gerencia de Esportes, Coordenação de 

Esportes do Grande Boa Esperança, Coordenação de Esportes do Grande São Cristovão 

e Gerência de Esportes. 

 

 

IV - DA DIREÇÃO GERAL  

 

I) Organizar o planejamento geral e assumir total responsabilidade da Competição;  

II) Elaborar Calendário Geral e a tabela de jogos;  

III) Designar os membros especializados que prestarão assessoria técnica, logitica ao 

desenvolvimento do evento;  

IV) Realizar o Congresso Técnico;  

V) Encaminhar a Comissão Disciplinar as faltas e irregularidades cometidas no decorrer 

da competição por dirigentes, técnicos e atletas ou qualquer pessoa direta ou indireta 

ligada ao evento;  

VI) Elaborar Relatório Final.  

 

 

 



 
 
 

V - DA COMISSÃO DISCIPLINAR  

 

Art. 6º - A Comissão Disciplinar será constituída por membros nomeados pela 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Gerência de Esportes. 

 

Art. 7º - A Comissão Disciplinar compete:  
 

I - Atuar durante o decorrer do Evento;  

II - Aplicar sanções imediatas decorrentes de infrações ou penalidades cometidas 

durante a competição;  

III - Punir com sansões disciplinares Dirigentes, Técnicos e Atletas que tenham 

incorrido nas seguintes infrações:  
 

A) - Falsificação de documentos;  

B) - Promover desordens durante e depois dos jogos;  

C) - Proferir palavras de baixo calão ou fazer gestos obscenos;  

D) - Incentivar os atletas a pratica de violência e de desrespeito as autoridades;  

E) - Invadir os locais dos jogos;  

F) - Apresentar protestos descabidos e injuriosos ou criticar a organização do Evento;  

G) - Agredir árbitros, autoridades ou adversários;  

H) - Promover o WXO ou recusa de jogar.  
 

Art. 8º - A Comissão Disciplinar se reunirá e ainda poderá aplicar as seguintes 

penalidades:  

 

I - Advertência verbal ou escrita;  

II - Suspensão em partida (s);  

III - Desligamento da competição;  

IV - Suspensão dos jogos e outros eventos que são realizados pela Secretaria Municipal 

de Educação, Esporte e Cultura, Gerênica de Esportes com o prazo definido pela 

comissão disciplinar da Copa São Cristóvão, Copa Boa Esperança e Municipal 

Feminino de Futsal.  

 

Parágrafo Único: Serão aplicadas as seguintes punições ao participante, expulso na 

Copa São Cristóvão, Copa Boa Esperança e Municipal Feminino de Futsal. 

 

A)  Ofender moralmente com palavras árbitros ou auxiliar em função: suspensão de 

duas partidas.  

B) Proceder de forma desleal durante a competição, reclamar ou desrespeitar, por gestos 

ou palavras contra as decisões de arbitragem; três partidas.  

C) Agredir ou tentar agredir, árbitros, companheiro de equipe ou componente de equipe 

adversária, será automaticamente eliminado da competição e ficará aguardando 

julgamento.  

D) Os casos omissos a este parágrafo serão encaminhados à comissão disciplinar da 

Copa São Cristóvão, Copa Boa Esperança e Municipal Feminino de Futsal.  



 
 
 

Art. 09º - Os recursos impetrados contra as decisões da comissão disciplinar não terão 

efeito suspensivo na competição.  

 

Art. 10º – O dirigente da equipe participante será responsável pela disciplina de toda a 

sua representação dentro ou fora da competição.  

 

VI - DOS PARTICIPANTES  

 

Art. 11º – As equipes inscritas deverão representar empresas (Pessoa Jurídica), e 

preencher ficha contendo CNPJ da empresa representada.  

 

Art. 12º - Poderão participar da Copa São Cristóvão, Copa Boa Esperança e 

Municipal Feminino de Futsal, somente atletas residentes a mais de quatro meses no 

município de Sinop e acadêmicos devidamente matriculados e frequentes nas 

instituições de ensino, mediante comprovação de matricula nos semestres em questão. 

 

 Parágrafo 1º: Os atletas que tiverem seus nomes na relação de atletas punidos na 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, 

GERÊNCIAS DE ESPORTES não poderão participar desta competição, no qual deverá 

cumprir sua pena disciplinar.  

 

Parágrafo 3º: No naipe Masculino, cada equipe poderá inscrever apenas 02 (dois) 

atletas que participaram da Copa Centro América 2018.  

 

Parágrafo 4º: No feminino não haverá divisão de setores, também não haverá 

“ranking”, devendo todas as atletas inscritas residirem no município, conforme art. 13.   
 

Art. 13º – O Atleta só poderá participar da competição, devidamente inscrito e assinado 

na ficha de inscrição devendo apresentar seu documento com foto a organização no 

primeiro jogo. Posteriormente quando solicitado, deverá apresentar o seu documento 

com foto ou comprovante de residencia.  
 

Parágrafo Único: O Atleta que se inscrever, assinado por duas equipes, será eliminado 

da competição, mesmo que não tenha jogado, e as equipes perderão a vaga do atleta não 

podendo ser inscrito outro no lugar.  
 

Art. 14º - Se for constatada alguma irregularidade de atletas durante a competição serão 

adotados os seguintes critérios:  
 

A. Fase classificatória – A equipe perderá os pontos obtidos com a participação do 

Atleta irregular passando os pontos para a equipe adversária com o resultado de 01 X 00 

e a equipe continua na competição;  

B. Nas fases Semi e final a equipe será desclassificada, continuando a disputa entre as 

equipes restantes, ficando a cargo da comissão disciplinar as punições cabíveis ao 

infrator.  



 
 
 

Art. 15º – Será vetada a participação do atleta que não estiver regularmente inscrito 

conforme o regulamento.  

 

Art. 16º – Os Árbitros para a Copa São Cristóvão, Copa Boa Esperança e Municipal 

Feminino de Futsal serão designados pela empresa vencedora da licitação municipal, e 

em hipótese alguma poderão ser recusados.  

 

Parágrafo primeiro: As equipes que na abertura, não estiverem presentes no desfile 

com o mínimo de 07(sete) atletas devidamente uniformizados serão eliminadas por 

WXO.  

 

Parágrafo segundo: o sorteio dos jogos de abertura será realizado logo após a mesma, 

e se as equipes sorteadas para jogar não comparecerem ou estiver incompleta será 

considerada perdedora por (W x O).  

 

VII - DAS INSCRIÇÕES  

 

Art. 17º – A Copa São Cristóvão, Copa Boa Esperança e Municipal Feminino de 

Futsal, promovida pela Prefeitura de Sinop será realizada pela Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes, Lazer e Cultura, através da Gerencia de Esportes, será disputada 

em uma categoria única (adulta) nos naipes: masculino (ano base: nascido em 2002) e 

feminino (ano base: nascido em 2005).  

 

Parágrafo 1º - Serão de inteira responsabilidade da equipe participante o bom estado de 

saúde dos atletas, e a participação de menores de idade deverá apresentar uma 

autorização no ato de inscrição anexa a ficha de inscrição. 

.  

Parágrafo 2º - CRONOGRAMA DA COMPETIÇÃO:  

 

15/04/2019 (Sexta-feira) – Lançamento da competição e entrega de fichas.  

30/04/2019 (Terça-feira) - Prazo final para entrega das fichas de inscrição que 

poderão ser entregues na Gerencia de Esportes, Coordenadoria de Esportes do São 

Cristóvão e Coordenadoria de Esportes do Boa Esperança.  

03/05/2019 (sexta-feira) - Congresso Técnico local a confirmar.  

11/05/2019 (sábado) – Abertura da fase Boa Esperança. As 19h00min.  

18/05/2019 (Sábado) –Abertura da fase São Cristóvão. As 19h00min. 

 

Parágrafo 3º - Será obrigatória a presença das equipes na solenidade de abertura, onde 

haverá um sorteio para realização dos jogos após a mesma.  

 

Parágrafo 4º - O número de vagas será limitadas conforme segue: 

Copa São Cristovão: 50 vagas 

Copa Boa Esperança: 25 vagas 

Municipal Feminino: 12 vagas 



 
 
 

Art. 18º – O representante legal da agremiação será o responsável pela veracidade dos 

documentos de inscrição.  

 

VIII - DO SISTEMA DE DISPUTA  

 

Art. 19º – A forma de disputa da Copa São Cristóvão, Copa Boa Esperança e 

Municipal Feminino de Futsal, será apresentada no Congresso Técnico.  

 

Parágrafo Único:  
Feminino: O sistema de disputa será definido em Congresso Técnico, onde não haverá 

divisão dos setores.  

 

Art. 20º – Durante o Congresso Técnico serão conhecidas as normas que regerão a 

competição.  

 

Art. 21º – Cada equipe deverá ser representada pelo seu representante legal bem como o 

seu técnico, caso não compareça no Congresso Técnico, os mesmos deverão acatar as 

decisões tomadas no mesmo e publicadas no Boletim Oficial 01. 

 

IX - DA COMPETIÇÃO  

 

Art. 22º – Os jogos serão realizados no local, data e horários estabelecidos na tabela 

oficial pela direção técnica, que será comunicado em Congresso Técnico. 

 

Art. 23º – Haverá uma tolerância de 15(quinze) minutos somente para o 1ª jogo do dia.  

 

Art. 24º – Será considerada perdedora por W X O (ausência), a equipe que não 

comparecer na hora prevista pela tabela da competição com o numero mínimo de atletas 

conforme a regra, ou seja, 03 (três) atletas.  

 

Parágrafo Único – A equipe que ocasionar o W X O na competição estará 

automaticamente eliminada e os atletas que não comparecerem na quadra no momento 

do W X O estarão suspensos por 02 (dois) anos de todos os eventos da Secretaria 

Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Gerência de Esportes. O atleta que 

comparecer na quadra deverá registrar seu número na súmula para não ser punido.  

 

Art. 25º – W X O. A equipe será eliminada da competição e todos os seus resultados 

anteriores e posteriores ao W X O serão declarado nulos.  

 

Art. 26º – Qualquer partida que venha a ser interrompida suspensa ou transferida por 

motivo de força maior, será realizada em local, data e hora fixada pela direção técnica 

de acordo com as normas legais.  

 



 
 
 

Art. 27º – Quando uma partida foi interrompida com seu tempo de jogo já realizado em 

75% (setenta e cinco por cento) e após o arbitro esperar 15 (quinze) minutos de 

tolerância esse restante de partida será jogado em outro momento, abaixo desse tempo a 

comissão julgadora ira analisar o caso e tomara as decisões cabíveis.  

 

Art. 28º – Se for caracterizada a interrupção do jogo por ato de indisciplina de uma ou 

ambas as equipes o resultado do jogo será decidido como segue:  

 

A) Se ficar evidenciada a equipe que causou o tumulto esta perderá automaticamente os 

pontos daquela partida, passando-os a equipe adversária;  

 

B) Se ambas as equipes forem causadoras do tumulto elas perderão os pontos 

automaticamente.  

 

X - DA CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE  

 

Art. 29º – Após as equipes disputarem a primeira fase e terminarem empatadas em 

números de pontos ganhos, observar-se-ão os seguintes critérios:  

 

Entre duas equipes:  
- Confronto direto.  

- Saldo de Gols.  

- Menor número gols sofridos 

- Gols Pró.  

- Sorteio.  

 

Entre 3 ou mais Equipes:  

- Maior saldo de Gols nos jogos realizados entre as equipes empatadas.  

- Gols average, maior media dos resultados entre as equipes empatadas (soma gols 

feitos dividido pela soma de gols sofridos) 

*valido somente placares de jogos entre os empatados.  

- Sorteio.  

 

XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 30º – Toda e qualquer comunicação da Comissão Organizadora será feita através 

do Boletim, Nota Oficial ou whatsap dos Dirigentes das equipes participantes. 

 

Art. 31º - O técnico ou atleta expulso de uma partida sofrerá as punições previstas nas 

regras oficiais e pela Comissão Disciplinar.  

 

Art. 32º – O Coordenador da competição estará sempre à disposição para consultas 

previas em casos de duvidas.  

 



 
 
 

Art. 33º – A homologação dos resultados será feito através de Boletim Oficial.  

 

Art. 34º – Caso as cores do uniforme das equipes estabeleçam confusão e não havendo 

bom senso, o arbitro fará um sorteio e a equipe deverá trocar o uniforme no máximo em 

15 minutos.  

 

 

XII - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

 

Art. 35º – As equipes deverão entrar em quadra devidamente uniformizadas (com 

camisa calção meias, tênis apropriados e caneleiras).  

 

Parágrafo único – Está proibida a troca de roupas nas arquibancadas e dentro da 

quadra de jogo para isso deverá usar os vestiários, o não cumprimento desse parágrafo 

caberá as punições conforme Art. 9º do capitulo II.  

 

Art. 36º - O protesto em Sumula não será fato gerador de processo, devendo o 

protestante recorrer por escrito, obedecendo ao Art. 37.  

 

Art. 37º – Durante e após a competição, a Direção Geral poderá tomar providências 

quando detectada situação que contrarie o regulamento.  

 

Art. 38º – Os casos omissos ao regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora da Copa São Cristóvão, Copa Boa Esperança e Municipal Feminino 

de Futsal.  

 

XIII - DA PREMIAÇÃO  

 

Art. 39º – Serão premiadas com troféus e medalhas, as equipes classificadas em 

primeiro e segundo em ambos os naipes.  

 

Art. 40º – Serão ainda premiados:  

 

- Goleiro (a) menos vazado (a),  

 

- Artilheiro (a),  

 

 

 


