PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

REGULAMENTO GERAL DA 1ª COPA SAPUCAIA DE FUTEBOL
CATEGORIAS SUB-13 SUB-15 E SUB-17
DA COMISSÃO ORGANIZADORA:
Art. 01- A Comissão organizadora será formada pelos dirigentes da SMCEL.
Art. 01- Este regulamento é o conjunto das disposições que regem esta competição.
Art. 03- A 1ª Copa Sapucaia de Futebol será organizado pela SMCEL.
Art. 04- Os participantes desta COPA serão considerados conhecedores sem reserva
alguma deste regulamento e das regras esportivas vigente no Futebol.
Art. 05- Os atletas inscritos serão devidamente selecionados entre as equipes
participantes formando assim todas as equipes competitivas.
Art. 06- Os árbitros e mesários serão de responsabilidade da SMCEL, assim como o
fornecimento de bolas para o campeonato.
DAS FINALIDADES:
Art. 05- A Copa Sapucaia tem como finalidade proporcionar e desenvolver o
intercâmbio esportivo e boas relações entre Dirigentes, Técnicos e Atletas, estabelecer
uma união segura entre os Desportistas, Comunidade, Associações e o Poder Público. E
como objetivo exaltar a prática desportiva como instrumento imprescindível para a
formação da personalidade, criando uma integração social deste com o esporte de
maneira que possa torna-se participativo e fazendo surgir novos valores na esfera
Municipal, Estadual e Federal.
DAS FORMAS DE DISPUTA:
Art. 06- A Copa Sapucaia será realizado em 03 (três) fases distintas.
 1° Fase classificatória
 2ª Fase Semifinal
 3ª Fase Final
FASE CLASSIFICATORIA:
Equipes da Chave A X Equipes da Chave B
Classificando os 2 (dois) melhores colocados de cada chave.
Onde o 1º da chave A, enfrenta o 2º da chave A e o 1º da chave B, enfrenta o 2º
da chave B ( CATEGORIAS SUB 15 E SUB 17).

Na Categoria SUB – 13 os times jogaram entre si e para as semifinais o 1º
enfrenta o 4º e 2º enfrenta o 3º colocado.
FASE SEMIFINAL:
Jogo 1 1º da Chave A x 2º da Chave A ( SUB 15 E SUB 17 )
Jogo 2 1º da Chave B x 2º da Chave B ( SUB 15 E SUB 17 )
Jogo 1 1º colocado X 4º colocado ( SUB 13 )
Jogo 2 2º colocado X 3º colocado ( SUB 13 )
FASE FINAL:
Vencedor do JG 1

x Vencedor do JG 2

Art. 07- Na fase classificatória se houver empate entre as equipes obedecerá ao seguinte
critério para a classificação:
Equipes com mais:
1º Menor Numero de Cartões Vermelhos
2º Menor Numero de Cartões Amarelos
3º Maior numero de Vitórias
4º Saldo de Gols
5º Maior Numero de Gols Marcados
6º Sorteio
Na fase semifinal, as equipes com as melhores campanhas de cada grupo no Sub
15 e no Sub 17, terão vantagem do empate, na categoria sub 13 o 1º e o 2º colocado
jogaram pelo empate nas semifinais na fase final as equipes entram em igualdade de
condições e se a partida terminar empatada, será decida direto em cobrança de pênaltis,
serão cobrados 05 (Cinco) penalidades máximas intercaladas por jogadores diferentes,
persistindo o empate cobrança alternadas até conhecer o vencedor.
Art.08- Somente poderão ser adiados jogos por determinação da SMCEL.
Art.09- Somente será adiada a partida em casos extraordinários e absolutos de força
maior pela comissão organizadora.
Art.09.1- Nas categorias sub-13 e sub 15 a duração dos jogos serão de 20 (vinte)
minutos para cada tempo, com intervalo de 5 (cinco) minutos e na categoria sub17
duração de 25 (vinte e cinco ) minutos para cada tempo, com intervalo de 8 (oito )
minutos.
Art.10- Quando um jogo for suspenso ou for interrompida por qualquer motivo a sua
realização ou continuação será decidida pela comissão organizadora da SMCEL.
Art. 11- A contagem de pontos será o seguinte:
- Vitória 03 pontos
- Empate 01 ponto
Art. 12- Na hipótese da equipe vencer o jogo por W.O, será zerado todos os placares e
serão considerados 1X0 contra esta equipe sendo acrescidos só os pontos na tabela.
Art. 12.1 Toda equipe que sofrer o W.O os cartões também serão desconsiderados.
Art. 13- O mando de campo será sempre à equipe colocada no lado esquerdo na tabela
do jogo. Cabendo a mesma responsabilidade pela troca de camisa.
DA COMPETIÇAO:
Art. 14- O campeonato será disputado de acordo com as regras oficiais. Salvo as
modificações previstas no regulamento.

Art. 15- Todas as equipes deverão apresentar-se devidamente uniformizadas com
camisas e shorts da mesma cor e numeração adequada à modalidade em disputa,
CANELEIRA é item obrigatório para todos os atletas participantes.
Art. 16- A equipe que não estiver em campo pronta para jogar 05 (cinco) minutos após a
hora oficialmente marcada para o início do jogo será considerada perdedora por W.O.
Art.17- No caso da ocorrência de um W.O. Este contará como jogo válido para
suspensão de atletas.
Art. 18- Atletas com idade inferior a 18 anos, só poderão participar da competição
apresentando o termo de responsabilidade fornecido em anexo com assinatura do
responsável legal.
Art. 19. O atleta só poderá entrar em súmula até o término do primeiro tempo das
partidas.
Art. 19.1 A Competição será realizada no Município de Sapucaia nos dias 16 à
22.07.2018.
Art. 19.2 Fica estabelecido que os atletas não poderão usar quaisquer objetos de metal
dentro do campo, como por exemplo brincos, pulseiras cordões, etc....
Art. 19.3 Fica estabelecido que os 20 atletas inscritos podem ficar no banco de reservas.
Art. 19.4 Fica estabelecido em todas as categorias que serão permitidas 05 substituições,
incluindo o goleiro no decorrer de cada jogo.
DAS INSCRIÇÕES:
Art. 20- As inscrições das equipes serão entregues na SMCEL.
Art.20.1 Serão permitidas a inscrição de 20 (vinte) atletas em cada equipe por categoria.
Art.20.2 Serão permitidas apenas a inscrição de 01 (Um) Treinador, 01 (Um) Auxiliar e
01 (Um) Massagista.
Art. 20.3 Somente poderão participar da competição atletas devidamente relacionado na
ficha de inscrição.
Art. 20.4 Será obrigatório o atleta apresentar na mesa documento de identificação oficial
com foto para ter condições de jogo.
Art.20.5 Não será permitida em hipótese alguma a substituição de atletas não
relacionados na competição.
Art. 20.6 No sub -13 os atletas terão como base o ano de 2005 como nascimento.
Art. 20.7 No sub -15 os atletas terão como base o ano de 2003 como nascimento.
Art. 20.8 No sub -17 os atletas terão como base o ano de 2001 como nascimento.
DAS PUNIÇÕES:
Art. 21- A equipe que utilizar um jogador irregular será automaticamente eliminada do
campeonato.
Art. 22- A equipe que perder o jogo por W.O será automaticamente eliminada da
competição.
Art. 23- O jogador que levar 2º Cartão Amarelo estará automaticamente suspenso por 1
(uma) partida.
Art. 24- O jogador que levar cartão vermelho estará automaticamente suspenso por 1
(uma) partida.( Salvo em casos que a comissão organizadora avalie as informações
relatadas pelos árbitros em sumula.)
Art. 25- O atleta ou dirigente que agredir verbal ou fisicamente a arbitragem, comissão
organizadora ou adversária, mesmo que este não esteja participando do jogo estará
automaticamente ELIMINADO do campeonato, tendo dois anos de suspensão das
competições organizadas pela SMCEL.

DA COMISSÃO DE JUSTIÇA:
Art. 26- Será formada por 03 (três) membros indicados pela comissão organizadora.
Art. 27- Todo protesto deverá ser formulado por escrito a comissão de justiça dentro do
prazo de 24 horas a partir dos fatos trazendo em anexo o comprovante da irregularidade
em questão.
Art. 28- A representação que sofrer denúncia terá o prazo de 24 horas contando a partir
de sua notificação pela comissão de justiça, para apresentar a sua defesa escrita e
devidamente comprovada.
Art. 29- Todos os atletas não terão os cartões zerados da 1ª para a 2ª fase da
competição.
Art. 29.1 Os cartões amarelos só serão zerados na segunda fase.
DA PREMIAÇÃO:
Art. 30- Serão oferecidos:
Troféu Campeão
Troféu Vice-Campeão
Medalha para o Artilheiro
Medalha para a Defesa menos vazada. (Equipe tem que está entre as finalistas)
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
Art. 31- As responsabilidades por acidentes, de qualquer natureza, ocorrida com os
atletas serão de responsabilidade das equipes.
Art. 32- O dirigente, Técnico ou atleta que vier a ser retirado definitivamente da partida,
pela arbitragem por conduta imprópria estará automaticamente suspenso por 01 (uma)
partida, independente das punições que lhe poderão ser impostas pela comissão de
justiça.
Art. 33 Qualquer dano ao patrimônio público onde as equipes ficarem hospedadas
no município será de inteira responsabilidade da equipe participante do evento.
Art.34 Fica salientado que as equipes participantes da 1 ª Copa Sapucaia de
Futebol terão que trazer seus respectivos colchonetes assim como roupa de cama e
de banho bem como materiais de uso higiênico.
Art. 33- Os Casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.
.

