7ª COPA VIZZENT/CLUBE 9 DE FUTSAL MENORES 2019
REGULAMENTO

Capítulo I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º A Diretoria de Esportes do Clube 9 de Julho através da Coordenadoria de Futsal, promovem a
“7ª Copa Vizzent/Clube 9 de Futsal Menores 2019” , objetivando:
-Incentivar a prática esportiva;
-Integrar, confraternizar e colaborar para a educação integral de nossos jovens através do esporte.
Capítulo II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2º Esse Regulamento é o conjunto das disposições que regem a “7ª Copa Vizzent/Clube 9 de
Futsal Menores 2019”, tendo seus jogos disputados na Arena 9 de acordo com as regras oficiais de
futsal, exceto as ressalvas desse regulamento.
Art. 3º A Organização e Supervisão estarão a cargo da Diretoria de Esportes, através de, seu Diretor,
Coordenador de Esportes e Professores do Clube 9 de Julho.
Art. 4º No que se refere à Justiça Desportiva, a Diretoria de Esportes do Clube 9 de Julho, através de
seu Diretor e Coordenadores se encarregarão de montar uma Comissão que deverá julgar possíveis
omissões nesse regulamento.
Parágrafo Único - Das decisões da Comissão de Justiça e dos Árbitros não haverá recursos, suas
resoluções serão finais e não caberá recurso.
Capítulo III

DA PARTICIPAÇÃO

Art. 5º Poderão participar da Copa associados e alunos das demais agremiações que estiverem com
documento original ou cópia (R.G., R.A. escolar, Carteirinha da AIFA, Carteirinha do Clube em que é
sócio, Carteirinha da Agremiação), ou seja, documento oficial com foto, contendo o nome completo e
data de nascimento.
Parágrafo Único – Não será aceito documento certidão de nascimento e documento via celular.
Art. 6º As categorias participantes nessa competição serão as seguintes:
•

Sub 8 anos - nascidos entre os anos de 2011 a 2012;

•

Sub 10 anos – nascidos entre os anos de 2009 e 2010;

•

Sub 12 anos – nascidos entre os anos de 2007 e 2008;

•

Sub 14 anos – nascidos entre os anos de 2005 e 2006;

•

Sub 16 anos – nascidos entre os anos de 2003 e 2004;
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Parágrafo 1º Cada equipe terá um limite de 18 jogadores inscritos por categoria, sendo permitidos
apenas 15 atletas relacionados para partida.
Parágrafo 2º Cada equipe poderá inscrever no máximo 3 (três) jogadores federados 2019 de futsal
por categoria. Porém só poderá estar em quadra 2 (dois) jogadores federados. Caso a equipe jogue
com mais de 3 (três) jogadores federado, se constatado a irregularidade, a equipe será punida com a
perda dos pontos da partida com placar adverso de 5 x 0, se a equipe tiver já inscrito dois jogadores
federados não poderá subir outro da categoria inferior.
Parágrafo 3º A equipe poderá subir somente 3 (três) jogadores da categoria inferior, não podendo
atingir o número limite de federados.
Parágrafo 4º O representante da Copa será o responsável pelo controle de participação dos
jogadores.
Art. 7º A ficha de inscrição coletiva precisará ser entregue até a terceira rodada, sendo permitida a
inscrição de novos atletas até essa data. Caso a equipe coloque um jogador irregular e vencer ou
empatar a partida, essa será considerada perdedora pelo placar de 5x0. Para medida de artilharia os
gols da partida serão computados normalmente.
Art. 8º – Deverão constar na Ficha de Inscrição Coletiva os seguintes dados dos atletas: nome
completo, data de nascimento, número da cédula de Identidade (RG), Registro do Aluno (RA),
carteirinha da entidade.
Capítulo IV

DOS JOGOS

Art. 9º As datas e horários a serem divulgados posteriormente em tabela própria serão divulgados no
site do clube: www.clube9.com.br.
Art. 10º Todo jogador deverá utilizar, obrigatoriamente um par de caneleiras e tênis de futsal, sendo
proibido o uso de chuteiras society, caso contrário o jogador será advertido com o cartão amarelo e
substituído, podendo voltar à partida após a troca do mesmo.
Art. 11º - Para a disputa da competição, em todas as categorias, será obrigatória a utilização de
coletes para os atletas suplentes, assim como nas substituições conforme determina a regra da
federação.
Art. 12º Todas as equipes deverão ter junto a sua comissão técnica uma bolsa de primeiros socorros
contendo os itens necessários e indispensáveis para o atendimento aos atletas.
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Art. 13º Regra Iniciação Sub 8 e Sub 10
a) Na saída de Bola a marcação da equipe que não está com a bola deverá ser atrás da linha dos
10 metros, podendo apenas avançar após a saída da bola das mãos do goleiro.
b) A equipe que sairá com a bola da meta deverá obrigatoriamente realizar 3 (três) toques para
avançar para a quadra adversária, podendo ser de um mesmo jogador ou dos demais da
equipe, sendo a participação do goleiro contado como um toque.
c) Na cobrança de lateral para valer o gol a equipe ou atleta deverá realizar no mínimo 3 (três)
toques na bola antes de entrar no gol.
Art. 14º As partidas das categorias sub 8, sub 10, sub 12 e sub 14, terão duração de 2 (dois) períodos
de 5 (cinco) minutos e 1 (um) de 10 (dez) minutos, sendo sempre os últimos 5 segundos do 1º e 2º
período e o ultimo minuto do 3º período cronometrado:
§ ÚNICO Será obrigatório os responsáveis pelas equipes, substituírem todos os jogadores incluído o
goleiro do 1º para o 2º período, levando em consideração o menor número de atletas que uma equipe
constar.
Ex. Equipe A tem 3 (três) atletas no banco e a Equipe B tem apenas 1 (um) atleta, a troca será
obrigatória apenas de 1 (um) atleta da Equipe A, não podendo trocar este garoto durante o período,
apenas no caso de lesão.
Parágrafo Único As partidas da categorias sub 16, terão duração de 2 (dois) períodos de 12 (doze)
minutos, sendo sempre os últimos 5 segundos do 1º e o ultimo minuto do 2º período
cronometrado, não sendo obrigatório a troca de jogador.
Capítulo V

DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 15º Para efeito de classificação, a contagem de pontos (ganhos) será a seguinte:
Vitória............................................................03 pontos
Empate...........................................................01 ponto
Derrota...........................................................00 ponto
Art. 16º Na hipótese de uma equipe vencer por W.O. (não comparecimento do adversário) além dos
03 pontos ganhos terá a seu favor o placar de 5 X 0. Para caso de artilharia, 3 (três) gols irão para o
artilheiro da equipe e 2 (dois) para o vice artilheiro.
Parágrafo 1º - Será admitida uma tolerância de 15 (quinze) minutos somente para o início da primeira
partida.
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Parágrafo 2º - A equipe que não se apresentar pronta para jogar no mínimo com 5 (cinco) jogadores
devidamente uniformizados, após essa tolerância, perderá por não comparecimento (W.O).
Art. 17º Na fase classificatória, quando duas ou mais equipes terminarem empatadas na soma de
pontos ganhos, o desempate far-se-á da seguinte maneira e em ordem sucessiva de eliminação:

1-

Saldo de gols

2-

Confronto direto (no caso de duas equipes);

3-

Maior número de gols pró

4-

Equipe mais disciplinada (menor número de cartões tomados sem distinção de cores)

5-

Sorteio.

Capítulo Vl

SISTEMA DE DISPUTA:

Art. 18º Para os confrontos da fase classificatória as equipes serão divididas em dois grupos, onde
todos se enfrentarão em turno único.
Parágrafo 1º – No jogo final, em caso de empate no tempo normal de jogo, a vantagem é para a
equipe de melhor campanha no campeonato, somando os pontos da fase classificatória e semifinal da
Copa, sendo que a final também será em jogo único

§ ÚNICO Serão classificados os 4 melhores colocados de cada grupo, para as quartas de finais,
tendo o seguinte confrontos 1ºs e 4º e 2ºs e 3ºs, em jogo único, com vantagem do empate para o 1º e
segundo colocado de cada grupo nos confrontos.
Capítulo VlI

DA DISCIPLINA

Art. 19º Cartão Amarelo: O jogador que receber 3 (três) cartões amarelos estará automaticamente
suspenso por 1 (um) jogo e cumprirá a suspensão obrigatoriamente no jogo seguinte de sua equipe.
Art. 20º Cartão Vermelho: O jogador punido com cartão vermelho estará automaticamente suspenso
por 1 (um) jogo e cumprirá a suspensão no jogo seguinte de sua equipe.
Parágrafo 1º: Caso um jogador, seja punido com cartão vermelho, deverá cumprir suspensão da sua
equipe e não poderá jogar em outra categoria e cumprirá suspensão independente da categoria.
Parágrafo 2º: Os cartões da fase classificatória não serão zerados para os jogos finais.
Art. 22º As infrações cometidas, a critério e avaliação do coordenador dos jogos, serão apreciadas e
julgadas pela Comissão Disciplinar com base no Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Esportiva.
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Capítulo Vlll

TAXAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM

Art. 21º – Para participar da 7ª Copa Vizzent/Clube 9 de Futsal Menores 2019, os participantes terão
de acertar os valores que seguem:
1) Taxa de Inscrição: R$30,00 (trinta reais) por categoria a ser pago até a primeira rodada.
2) Taxa de Arbitragem: R$30,00 (trinta reais) por categoria/jogo/equipe
OBS: Os valores de arbitragem deverão ser pagos antes do início do primeiro jogo da equipe.
Capítulo IX

DA PREMIAÇÃO

Art. 22º Serão premiados com troféus e medalhas as 2 (duas) equipes finalistas da série ouro e da
série prata, artilheiro e goleiro menos vazado de cada categoria.
Capítulo X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23º Todos os jogadores deverão estar aptos do ponto de vista médico para a prática esportiva. A
organização através do Clube 9 de Julho, não se responsabilizam por acidentes ou indenizações dos
jogadores ou equipes participantes que vierem ocorrer durante a realização do campeonato ou no
recinto do clube.
Art. 24º Os jogadores e Pais que participam desse Campeonato serão considerados conhecedores
das Leis Esportivas Internacionais, Regulamentos das Federações Esportivas e assim se submeterão
sem reserva alguma a todas as consequências que dela possam emanar, excetuando-se as
modificações neste Regulamento.
Art. 25º Todos os casos omissos nesse Regulamento, serão resolvidos pela comissão organizadora
do evento, de acordo com as éticas e normas da boa conduta esportiva.
Art. 26º Os participantes desse Campeonato são conhecedores desse Regulamento e cientes de
todas as consequências que dele possa emanar.

Indaiatuba, 09 de agosto de 2019.
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