Regulamento
Copinha SESC de Futsal Dourados 2018
I - OBJETIVOS
Art. 1- O objetivo principal da COPINHA SESC, é incentivar e valorizar a prática esportiva de forma
saudável, promovendo assim a formação de novas amizades, momentos de lazer e entretenimento.
II - ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO
Art. 2- A autoridade máxima dessa Copa é a comissão disciplinar da instituição organizadora.
Parágrafo único- As regras do Torneio serão regidas pela CBFS e pelos dispositivos deste regulamento.
Art. 3- As partidas serão realizadas no Ginásio do SESC as Segundas, Quartas, Sextas Feiras das 19h às
21h e aos Sábados das 13h às 17h.
III - SISTEMA DE DISPUTA
O sistema de disputa será apresentado no congresso técnico.
Art. 4- Para efeito de classificação, será adotado a seguinte contagem de pontos:
-vitória.........3 pontos
-empate.......1 ponto
-derrota.......0
Art. 5- Caso ocorra empate na contagem de pontos das fases classificatórias, o sistema de desempate será
o seguinte:
A- Maior número de vitórias (na fase);
B- Melhor saldo de gols (na fase);
C- Menor número de cartões vermelhos;
D- Menor número de cartões amarelos;
E- Participação de representante no Congresso Técnico;
F- Participação na Cerimônia de abertura do torneio com as equipes devidamente uniformizadas e torneio
abertura;
G- Maior número de gols marcados no campeonato;
H- Sorteio.
IV - INSCRIÇÕES
Art. 6- Ano base por categoria:
Infantil
Mamadeira Fraldinha Pré-Mirim Mirim
2012/2013 2010/2011 2008/2009 2006/2007 2004/2005
Parágrafo único– A equipe que utilizar atleta irregular será eliminada do campeonato.
Art.7- Para confirmar a participação, a equipe deverá entregar devidamente preenchida e assinada a ficha
de inscrição que deverá ser retirada com a organização do evento e pagar a taxa de inscrição.
Art.8 Cada equipe poderá inscrever no máximo 15(quinze) atletas.
Art.9- O prazo limite para inscrever os atletas será até dois dias antes do Congresso Técnico.
Art.10- O atleta só poderá jogar por duas categorias pela mesma equipe, desde que nenhuma ultrapasse seu
limite de idade da categoria.
V - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.11- As partidas terão a seguinte duração:
Mamadeira –
Fraldinha –
Pré-Mirim –
10x3x10 minutos 10x3x10
10x3x10 minutos
Bola: Max 50
Minutos
Bola: Max 100
Bola: Max 50

Mirim
15x3x15
minutos
Bola: Max 200

Infantil 15x3x15
minutos
Bola: Max 500

Parágrafo único– O tempo do jogo só será interrompido, em casos de necessidades maiores solicitados
pela arbitragem, ou, quando restar menos de 1 minuto para o termino de cada tempo, em decorrência de
uma falta.

Art.12- As partidas que acabarem empatadas nos jogos eliminatórios, oitavas (se houver), quartas (se
houver) semifinal, disputa de terceiro e quarto e final serão decididos através 03 penalidades para cada
equipe, persistindo o empate, as cobranças serão alternadas.
Art.13- Compõe o banco de reserva: atletas e comissão técnica (o técnico, auxiliar técnico e massagista)
Parágrafo 1ª
1.1-Trajes dos atletas: camisa numerada, calça/calção, tênis, meia e caneleira.
1.1.1-Trajes comissão técnica: camisa, calça/calção, tênis, meia.
Parágrafo 2ª- É vedada a utilização de chinelos e tênis sem meia.
Art. 14- Os representantes das equipes deverão passar à relação e número dos atletas com pelo menos 5
minutos de antecedência do início do jogo (p. ex., se o jogo está marcado para as 19hs, a relação de atletas
deve ser entregue as 18h55min) independente do placar estar ligado ou não. Esse também será o horário de
início da contagem do tempo para a aplicação de W.O. Os atletas que chegarem após o horário marcado
para o início da partida poderão entrar na partida em qualquer momento, desde que, se apresente ao mesário
com o seu documento de identificação antes de entrarem em quadra.
Art.15-Além de estar devidamente inscrito, o atleta deverá apresentar o RG ou outro documento de
identificação, ao mesário ou coordenação.
Art.16- É de inteira responsabilidade dos pais e dirigentes das equipes a participação de menores de idade
no campeonato, sendo que, a organização não se responsabilizará por qualquer ato que por ventura vir a
ocorrer com os mesmos.
Art.17- Caso de uma ou ambas as equipes não comparecerem no prazo máximo de 15 (quinze) minutos
contados a partir do horário de entrega da relação de atletas (5 minutos antes do início da partida), será
declarado o WO; para efeito de classificação o placar da partida será 3X0 e a equipe que provocar o W.O.
perderá 3 pontos.
ART.18- No caso de ambas as equipes chegarem trajando camisetas que venham a confundir a arbitragem,
o mesmo realizará sorteio e a equipe perdedora terá 10 (dez) minutos para efetuar a troca do uniforme e
caso não efetue a troca perderá a partida por WO.
Art.19- Caso a equipe sinta-se prejudicada ao término da partida, o responsável técnico da mesma poderá
solicitar o recurso, e o mesmo deverá ser entregue até 24 horas após o término da partida, juntamente com
a taxa de R$ 200,00, que será devolvida de imediato, caso o recurso lhe seja favorável.
Art.20- As equipes deverão apresentar uma BOLA em condições ao anotador.
Art.21- A coordenação e direção do evento não se responsabilizarão por acidentes ou outros casos que por
ventura vir a ocorrer com atletas, dirigentes ou espectadores dos jogos, bem como os seus pertences.
Art.22- No caso de uma partida ser suspensa pela equipe de arbitragem e coordenação por qualquer motivo,
e já transcorrido 75% do tempo regulamentar de jogo, a mesma será considerada encerrada e o placar
mantido. Caso não tenha transcorrido o tempo estipulado, será realizada outra partida em hora e local
estipulado pela coordenação.
Parágrafo 1º - Ocorrendo, por qualquer motivo, após iniciado o jogo, hipótese de uma equipe ficar com
02 (dois) atletas em quadra, será suspensa a partida e considerado o placar verificado no momento da
interrupção, ocasião em que o árbitro dará por encerrada a partida, a exceção do capitulo desse artigo.
Parágrafo 2ª - Se na hipótese do parágrafo anterior, no momento da interrupção o placar apresentar empate
ou estiver favorável à equipe que a motivou, será esta considerada perdedora por 3X0, desconsiderando-se
os gols assinalados, a equipe perderá 3 pontos, além de estar sujeita a penalidades impostas pela Comissão
Disciplinar.
Parágrafo 3ª A equipe, dirigente e torcedor da equipe que provocar a suspensão da partida se tiverem
ganhando ou empatando, perderá a partida por WO.
VI - INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art.23- Serão adotados dois cartões disciplinares no campeonato:
Amarelo-advertência
Vermelho-expulsão (a equipe ficará com um jogador a menos durante dois minutos ou até tomar um gol).
Art.24- O cartão Amarelo não será acumulativo. O atleta que receber cartão vermelho estará expulso da
partida. Cumprirá ainda um jogo de suspensão na próxima partida imediata, independente do julgamento.
Parágrafo 1° - Tais penas também serão aplicadas aos dirigentes.

Art.25- A COMISSÃO DISCIPLINAR DA COMPETIÇÃO terá poderes para advertir, punir,
desclassificar, aplicar penas de suspensão em atletas e dirigentes inscritos no campeonato.
ART.26- Será de responsabilidade das equipes o controle de atletas que estiverem suspensos. Os mesmos
poderão entrar em contato com a organização para obterem informações.
ART.27- Caso a equipe jogue com atleta irregular (motivo cartões) a equipe perderá os pontos da partida
para a equipe adversária com o maior placar ocorrido no grupo até a presente rodada.
Art.28- As inscrições de atletas de forma irregular (suspensos em outros eventos esportivos amadores de
Dourados-MS) acarretará na imediata eliminação da equipe, caso seja comprovada a fraude, ficando nulos
todos os resultados por ela obtidos.
ART.29- No caso de atleta punido pela comissão disciplinar, por qualquer fato ocorrido, o mesmo será
relatado a todos organizadores e órgãos responsáveis pelo esporte amador de Dourados.
Art.30- É de inteira responsabilidade das equipes participantes acompanhar a atualização da tabela no site
do SESC (endereço: sesc.ms), que se reserva no direito cancelar jogos sem prévio aviso, por motivo de
força maior. Alteração de horários ou datas de jogos por parte das equipes deverão ser solicitadas na central
de relacionamento, com no mínimo 7 dias de antecedência há partida, preenchendo a Solicitação de
Alteração de Tabela (SAT), que será encaminhada para a coordenação, que terá 2 dois dias uteis para deferir
ou indeferir a solicitação.
Art. 31- É de responsabilidade de cada equipe enviar ao menos um representante para participar do
Congresso Técnico.
Art.33- Os casos omissos no presente regulamento serão decididos pela Comissão Disciplinar.
VII – PREMIAÇÕES
Art.32- Serão premiados com troféus e medalhas as equipes em: 1° 2° e 3° lugar, como também o artilheiro
e o melhor goleiro (menos vazado entre os finalistas). Em caso de empate na artilharia será premiado o
atleta que marcar o seu gol de número 1 primeiro (por ex., um atleta n°1 marcou seu primeiro gol aos 15’
do primeiro tempo do primeiro jogo de sua equipe, o atleta nº2, marcou seu primeiro gol aos 14’30” do
primeiro tempo do primeiro jogo de sua equipe, será premiado o atleta nº 2).
Art.33- Todos os atletas das equipes da categoria mamadeira receberão medalhas de participação.

Torneio Abertura
Art.34° - O Torneio Abertura acontecerá logo após a cerimônia de abertura da Copinha Sesc de Futsal
Dourados 2018, será uma disputa de pênaltis, melhor de três cobranças, persistindo o empate, as cobranças
serão alternadas.
Art.35° - Só participarão do Torneio Abertura as equipes que apresentarem no mínimo 5 atletas na
cerimônia de abertura devidamente uniformizados, camisa numerada, calça/calção, tênis, meia.
Art.36° - O sistema de disputa será o mata-mata ou dupla eliminatória (a organização definirá qual o melhor
sistema após a definição da quantidade de equipes que participarão do Torneio.
Art.37° - Será realizado um sorteio logo após a definição da quantidade de equipes que se apresentaram
para a abertura do campeonato para a definição dos confrontos. Havendo número ímpar de equipes fica a
cargo dos organizadores estabelecerem os “chapéus”.
Art.38° - O vencedor do Torneio Abertura inicia a fase de grupos com 1 (um) ponto. As equipes que
participarem do Torneio Abertura iniciam a fase de grupos com 0 (zero) pontos e as equipes que não
participarem do Torneio Abertura iniciam a fase de grupos com -1 (menos 1) pontos.
Art.39° - No congresso técnico será sorteado uma equipe da categoria Infantil que indicará um atleta para
realizar a leitura do juramento do atleta na cerimônia de abertura.

