EQUIPE DE ESPORTES A DONA DA BOLA
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL
REGULAMENTO COM FORÇA DE CONTRATO COPA AMAPAR DE FUTSAL.
DAS OBRIGAÇÕES DO COORDENADOR:

a) - Organizar promover e administrar a COPA REGIONAL AMAPAR DE FUTSAL, a ser disputada
entre as associações já qualificadas, mediante as normas aqui estabelecidas;
b) - Elaborar regulamento, tabela de jogos, súmulas e relatórios;
c) - Controlar e fiscalizar a legalidade das associações participantes e seus atletas;
d) - Designar árbitros e representantes para os jogos;
e) - Zelar pela boa organização da competição, pelo conceito das associações e entidades envolvidas,
promovendo-a e divulgando-a junto aos órgãos da imprensa, visando torna-la duradoura e a atrativa
como forma de integração regional entre os municípios.
DAS OBRIGAÇÕES DOS PROMOVIDOS:

a) – As equipes que participarem da Copa Regional Amapar de Futsal serão consideradas
conhecedoras deste regulamento e regras das modalidades oficializadas pela C.B.F.S: ( confederação
brasileira de futebol de salão), e assim se submeterão, sem reserva alguma, de todas as consequências
que deles possam emanar.
b) - Recepcionar condignamente as delegações visitantes e autoridades escaladas para os jogos,
zelando pelo bem estar e segurança de todos os seus componentes.
I - REGULAMENTO DA COPA:

De conformidade com a decisão da assembleia geral constituída pelos representantes das associações
disputantes em reunião realizada no dia 28 de Agosto de 2014, na cede da AMAPAR em Patos de
Minas, resolve publicar com a presente nota oficial, as normas estabelecidas, aprovadas para a disputa
da COPA REGIONAL AMAPAR DE FUTSAL
II - DO INÍCIO DA COPA:
A COPA REGIONAL AMAPAR DE FUTSAL, terá seu inicio no dia 15 de Setembro de 2014 e
término previsto para o mês de NOVEMBRO de 2014.
III – DA FORMA DE DISPUTA:

Art. (1º) - Primeira fase - classificatória as (10) Dez Equipes Farão Parte de Dois Grupo A e B, Grupo
(A): Ponte de Terra Tênis Clube do Carmo, / Serra do Salitre, /Hawai Brejo Bonito,/ Clic Ibiá, / AABBMais Esparte Patos de minas
Grupo (B): Coromandel,/ Toyopatos Patos de Minas,/ Projeto Drogas Não, Futsal Sim Vazante,/ P.T.C.
Patrocínio,/ Monte Carmelo.
a) A Primeira Fase Será Disputada Pelas 10 Associações Constantes No Artigo 1o-Deste Regulamento
em Jogos de Ida Dentro do Grupo, Obedecendo ao Mando de Quadra Previsto na Tabela de Jogos.
b) Ao Término dos Jogos Previstos Para a Primeira Fase, Ficarão Classificadas Para a Fase Seguinte
as 04 Associações Primeiras Colocadas Por Pontos Ganhos de Cada Grupo.
c) Ao Término dos Jogos Previstos Para a Primeira Fase, Se Duas ou Mais Associações Estiverem
Empatadas na Soma Geral de Pontos Ganhos, Para Apurar as 04Associações de Cada Grupo
Classificadas Para a Segunda Fase, Serão Obedecidos os Critérios da Forma Abaixo Estabelecida Pela
Ordem, Até o Desempate:

A) Maior Número de Vitória.
B) Confronto direto ( No caso de Duas Equipes).
C) Maior Saldo de Gols na Fase Disputada.
D) Menor Número de Gols Sofrido.
E) Maior Número de Gols Marcado.
F) Disciplina.
G) Sorteio.

Primeira Fase
Chave (A) 1ª-RODADA 15 de Setembro 2014
Serra do Salitre
x
Clic Ibiá
Hawai Brejo Bonito
x
AABB/Patos Futsal
Folga - Ponte de Terra
Chave (A) 2ª-RODADA 22 de Setembro 2014
Ponte de Terra
x
Serra do Salitre
Clic Ibiá
x
Hawai Brejo Bonito
Folga – AABB/Patos Futsal
Chave (A) 3ª-RODADA 29 de Setembro 2014
AABB/Patos Futsal
x
Clic Ibiá
Hawai Brejo Bonito
x
Ponte de Terra
Folga - Serra do Salitre
Chave (A) 4ª-RODADA 06 de Outubro 2014
Ponte de Terra
x
AABB/Patos Futsal
Serra do Salitre
x
Hawai Brejo Bonito
Folga - Clic Ibiá
Chave (A) 5ª-RODADA 13 de Outubro 2014
Clic Ibiá
x
Ponte de Terra
AABB/Patos Futsal
x
Serra do Salitre
Folga - Hawai Brejo Bonito

Chave (B) 1ª-RODADA 15 de Setembro 2014
Monte Carmelo
x
P. T. C. Patrocínio
Toyopatos
x
Coromandel
Folga – Vazante
Chave (B) 2ª-RODADA 22 de Setembro 2014
Vazante
x
Monte Carmelo
P. T. C. Patrocínio
x
Toyopatos
Folga - Coromandel
Chave (B) 3ª-RODADA 29 de Setembro 2014
Coromandel
x
P. T. C. Patrocínio
Toyopatos
x
Vazante
Folga - Monte Carmelo
Chave (B) 4ª-RODADA 06 de Outubro 2014
Vazante
x
Coromandel
Monte Carmelo
x
Toyopatos
Folga - P. T. C. Patrocínio
Chave (B) 5ª-RODADA 13 de Outubro 2014
P. T. C. Patrocínio
x
Vazante
Coromandel
x
Monte Carmelo
Folga - Toyopatos

V-SEGUNDA FASE

Art. (2º) a segunda fase será formada pelas oito equipes classificadas da primeira fase,
Os confrontos da segunda fase serão conforme determinado abaixo, e jogarão, em jogos de ida e volta,
sendo que nesta fase não valerá o saldo de gols, se as equipes empatarem no número de pontos ganhos
no final das duas partidas, haverá cinco cobranças de pênaltis pra cada equipe, permanecendo o empate
cobranças alternadas até conhecer o vencedor.
Jogos de Ida Segunda Fase 20 de Outubro 2014
Jogo (1)4º- de B
1º- de A
Jogo (2)3º- de B
2º- de A
Jogo (3)4º- de A
1º- de B
Jogo (4)3º- de A
2º- de B
Jogos de Volta Segunda Fase 27 de Outubro 2014
Jogo (1)1º- de A
4º- de B
Jogo (2)2º- de A
3º- de B
Jogo (3)1º- de B
4º- de A
Jogo (4)2º- de B
3º- de A
VI-FASESEMI-FINAL

Art.(3º) -A semifinal será disputa entre as equipes vencedoras da Segunda fase em dois jogos Ida e
Volta, sendo que nesta fase não valerá saldo de gols, se as equipes empatarem no numero de pontos
ganhos no final das duas partidas, haverá cinco cobranças de pênaltis pra cada equipe, permanecendo o
empate cobranças alternadas até conhecer o vencedor, a equipe de melhor campanha no geral da
competição fará a segunda partida em casa.
Jogos de Ida Semifinal 03 de Novembro 2014
Vencedor Jogo(4)
Vencedor Jogo(1)
Vencedor Jogo(2)
Vencedor Jogo(3)
Jogos de Volta Semifinal 10 de Novembro 2014
Vencedor Jogo(1)
Vencedor Jogo(4)
Vencedor Jogo(3)
Vencedor Jogo(2)

VII-FASE FINAL

Art. (3º) -A final será disputa entre as equipes vencedoras da Segunda fase em dois jogos Ida e Volta,
sendo que nesta fase não valerá saldo de gols, se as equipes empatarem no numero de pontos ganhos no
final das duas partidas, haverá cinco cobranças de pênaltis pra cada equipe, permanecendo o empate
cobranças alternadas até conhecer o vencedor, equipe de melhor campanha no geral da competição fará
a segunda partida em casa.
Jogo de Ida Final 17 de Novembro 2014
2º- Melhor na Soma Geral
1º- Melhor na Soma Geral
Jogo de Volta Final 24 de Novembro 2014
1º- Melhor na Soma Geral
2º- Melhor na Soma Geral
VIII - DA CONTAGEM DE PONTOS:

Art. ( 4-º) - Quando por decisão da comissão disciplinar forem atribuídos pontos ganhos a qualquer
associação que os tenha perdido em uma partida, o resultado será 1 X 0 ( um a zero) para a equipe
ganhadora dos pontos somando uma vitória, 01 gol de saldo e confronto direto, sendo que a perdedora
somará 01 derrota e um gol sofrido, e para fins de artilheiro e goleiro menos vazado valerá os gols dos
marcadores da partida.
- Parágrafo único: O torneio será regido pelo sistema de pontos ganhos, observando os seguintes
critérios:
a) Por vitória - (03) três pontos ganhos.
b) Por empate - (01) um ponto ganho.
c) Por derrota - (00) zero ponto.
Art. (5-º) - Se ocorrer hipótese de punição com eliminação pela comissão disciplinar de uma equipe por
qualquer motivo constante deste regulamento ( abandono, e outros motivos relevantes), serão
desconsiderados todos os resultados envolvendo esta equipe.
IX- DOS JOGOS:

Art. (6º) - A sumula será preenchida pelo Representante, sendo que o atleta devera entregar ao
representante a carteiras devidamente preenchidas pela organização da copa AMAPAR de Futsal, o
atleta pode ser relacionado para participar da partida sem estar presente antes de iniciar a mesma desde
que, a carteirinha e o numero da camisa do mesmo seja passado para o representante antes do inicio da
partida, no banco é permitido a presença do técnico, medico, e o massagista, caso seja do interesse uma
equipe poderá conferir as carteiras da outra.
Art. ( 7º) - As equipes devem estar devidamente uniformizadas, não sendo obrigatório o uso de
numeração em ordem crescente para inicio da partida. & - conforme resolução da CBFS, no item de
equipamento dos atletas, todos deverão usar caneleira, as quais serão vistoriadas pelos árbitros.
Art. (8º) – Ficou definido que o dia oficial para realizar as partidas é (SEGUNDA FEIRA APARTIR
DAS 20:30Horas)
Art. (9º) - Caso a equipe mandantes queira marcar o jogo para outra data deverá entrar em acordo com a
equipe adversária e comunicar a coordenadoria ate na quinta feira que antecede a data oficial.
Art. (10º) - nenhuma partida deverá ser iniciada sem a presença de um dos componentes da arbitragem.
Caso falte o arbitro principal, este será substituto pelo segundo, cabendo ao representante designar um
elemento para a função de anotador e o mesmo fazer parte da arbitragem.
X – DA CONDIÇÃO DE JOGO:

Art. (11°) - Poderão participar da copa os atletas que estiverem regularmente inscritos pela associação
participante junto a coordenação.
§ Segundo-Para comprovar que o atleta pertence á uma determinada cidade, o mesmo deve ter o
domicilio residencial comprovado na cidade na qual esteja jogando com no mínimo 06 meses.
Art. (12°) - Cada associação poderá inscrever 15 atletas para disputa da competição, sendo que dentre os
15 apenas 02 atleta podem ter domicilio residencial em outro município da equipe disputante.
Art. (13°) - Cada equipe poderá relacionar 14 atletas para a partida.

Art. (14°) – O atleta apresentará ao mesário o cartão de identidade fornecido pela coordenação da
COPA REGIONAL AMAPAR DE FUTSAL. O mesário da partida recolherá o cartão de identidade dos
atletas, devolvendo-os ao término da partida.
Art. (15°) - Havendo necessidade de troca de uniformes pelos atletas, sua efetivação será feita pela
associação mandante do jogo, que terá um tempo de 20 minutos Após ser avisada da Troca, salvo
acordo, se a partida não for realizada por este motivo á causadora pode perder os pontos.
Art. (16°) - Poderão se inscrever atletas até Quatro dias antes de começar a segunda fase, no ato da
inscrição do atleta é necessário que a ficha esteja devidamente preenchida.
Art. (17°) - Sendo constatada irregularidade em algum jogador na competição, a equipe que se sentir
lesada tem 48 (quarenta e oito horas correntes), após a realização da partida para reivindicar os seus
direitos mediante provas.
- parágrafo único: sendo constatada a equipe infratora será punida baseada na lei em vigor do CBFS.
XI – DOS HORÁRIOS, DOS LOCAIS, DOS JOGOS E DURAÇÃO:

Art.( 18°) - Os horários dos jogos deverão ser rigorosamente obedecidos pelos árbitros, representantes e
disputantes, sendo permitido mudanças conforme comum acordo firmado pelas associações interessadas
e homologados pela coordenação, desde que não fira direitos e interesses de terceiros.
Art.(19°) – As partidas terão a duração de Cinquenta minutos dividida em dois tempos de vinte e cinco
minutos corridos cada, com paralização nos tempos técnicos, e se houver necessidade o arbitro pedirá a
paralização do cronometro.
Art.(20°) - Os jogos serão realizados todas as segundas feiras Apartir das 20:30h, com quinze minutos
de tolerância. Não serão aceito acordos para a não realização de partidas durante nenhuma fase do
campeonato, mesmo que as equipes envolvidas estejam classificadas ou eliminadas. Caso ocorra serão
consideradas “desistentes” e sofrerão as penas cabíveis.
Art.(21°) - Os horários e datas serão estabelecidos em nota oficial publicada no site da copa, e poderão
ser alterados pela promotora da Copa no interesse da disputa do torneio ou por força maior.
XII – DO ADIAMENTO, ANTECIPAÇÃO, ANULAÇÃO E SUSPENSÃO DA PARTIDA

Art. (22°) - O representante da partida não tem poder de decidir o adiamento da mesma, antes de ouvir o
árbitro. O árbitro tem poder competente para decidir no caso de motivo relevante ou de força maior, o
adiamento, a interrupção ou suspensão da partida.
Art. (23°) - Uma partida só será interrompida ou suspensa quando ocorrer os seguintes motivos que
impeçam a sua continuidade:
A) Falta de segurança;
B) Conflitos ou distúrbios graves;
C) Falta de iluminação.
D) Falta de condições causadas pela natureza
Art. (24°) - Nos casos previstos nas alíneas, “B” e “C”, do artigo anterior, a partida será suspensa se,
pelo menos após (30) trinta minutos de interrupção, não cessarem os motivos que impediram a sua
continuação.
Art. (25°) - As partidas suspensas antes de esgotado o tempo regulamentar por qualquer dos motivos
anunciados, “A” e “B” do artigo 23º, o causador perderá os pontos da partida. Se nenhuma das duas
associações houver dado causa a suspensão no momento em que se deu o fato, ou se a suspensão for por
falta de condições causada pela natureza, caberá ao coordenador da COPA REGIONAL AMAPAR DE
FUTSAL, designar dia, local e horário da nova partida.
§ Único – Se a suspensão for causada por torcidas da equipe mandante ou adversária, a equipe da
torcida causadora perderá os pontos da partida.

Art. (26°) - Se a suspensão da partida prevista nos artigos 24º e 25º ocorrer nos últimos (05) cinco
minutos, considerar-se-á encerrada, prevalecendo o resultado existente no momento da suspensão, desde
que nenhuma das equipes seja causadora.
Art. (27°) - Nos casos previstos nos artigos anteriores, de impedimento, interrupção ou suspensão da
partida, deverá o árbitro no seu relatório narrar, a ocorrência em toda a sua circunstância indicando os
responsáveis quando for o caso.
Art. (28°) - Só poderão participar da nova partida os atletas que tinham condições legais na data da
partida suspensa e que não estejam cumprindo pena de suspensão da data da nova partida.
Art. (29°) - As partidas adiadas serão realizadas antes da próxima rodada.
XIII – DAS RESPONSABILIDADES:

Art. (30º) - A equipe que não efetuar o pagamento da taxa de arbitragem e quilometragem até o termino
da partida será punida pela organização do evento de acordo com o CBFS.
Art. (31°) - As associações que abandonarem a disputa da COPA REGIONAL AMAPAR DE FUTSAL,
ou deixar de comparecer para realizarem seus jogos poderá ser eliminada da COPA e pagará uma multa
no valor 2.000.00 - ( DOIS MIL REAIS).
Art. (32°) - A associação mandante caberá a responsabilidade de colocação das redes, uma mesa para
representantes, segurança na quadra “ POLICIAMENTO” “AMBULÂNCIA”.
§ Primeiro – a fiscalização das responsabilidades citadas neste artigo será feito pelos árbitros, e
representante. O não cumprimento das mesmas será relatado pelo árbitro e representante em seus
relatórios, os quais serão encaminhados ao coordenador para as providências cabíveis.
§ Segundo – As associações mandantes ficarão responsáveis pelo fornecimento de (25) vinte e cinco
ingressos aos seus adversários.
IVX – DAS INFRAÇÕES DOS ATLETAS, DIRETORES E PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Art. (33°) - Ao termino da partida, o representante entregará ao diretor de cada equipe, boletim de
comunicação de advertência, devidamente assinado pelo mesmo e pelo arbitro, bem como pelos capitães
das equipes envolvidas, contendo os jogadores punidos na partida.
Art. (34°) - Os atletas e diretores que não procederem de maneira devida antes, durante ou após o jogo
serão julgados pela comissão organizadora.
XV – DO PATROCINIO

Art. (35°) - A DONA DA BOLA, responsável pelo Campeonato, terá ampla liberdade de negociar com
a tv. a transmissão dos jogos.
XVI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. (36º) - Não será aceito acordos entre as equipes para inversão de mando de Quadra em nenhuma
fase do campeonato.
Art. (37º) - Qualquer equipe que venha a recorrer á justiça comum antes de esgotar todas as instâncias
da justiça desportiva, será automaticamente desligada do campeonato.
Art. (38°) - Durante a COPA será observado o uso dos cartões amarelos e vermelhos, conforme
legislação específica em vigor, ou seja, a cada série de (03) três cartões amarelos, cumpre uma partida
de suspensão automática e ao expulso cumpre uma partida de suspensão preventiva.
§ Único = os cartões amarelos não serão zerados em nenhuma fase.
Art. (39°) - A associação mandante deverá apresentar ao arbitro, antes do inicio de cada partida, no
mínimo (03) três bolas em condições de jogo.
Art. (40°)- Compete a organização da COPA regional AMAPAR de Futsal, interpretar e complementar
baseado no CBFS quaisquer duvidas ou omissão deste regulamento durante a sua execução.

XVII – DA PREMIÇÃO:

Art. (41°) - Serão premiados:
Campeão:.................01- Troféu,20 medalhas mais R$2.000,00 em DINHEIRO
Vice-Campeão:....... 01- Troféu, 20 medalhas mais R$1.000,00 em DINHEIRO
Artilheiro:......................................Troféu
Goleiro Menos Vazado:................Troféu

Anote-se...
Afixe...
Cumpra-se.
Patos de Minas 03/09/2014

(EQUIPE DE ESPORTES A DONA DA BOLA)
Coordenação: Antônio César (034) 9114-6949-tim
(034) 9961-5068-ctbc
Adonadabola10@hotmail.com

