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I COPA SERRANEGRENSE DE FUTSAL 2018 
E-mail: welker_k@hotmail.com 

www.projetoteia.com/snn 

 

REGULAMENTO 

Serra Negra do Norte-RN, 20 de setembro de 2018. 

 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Artigo 1º - A I COPA SERRANEGRENSE DE FUTSAL 2018 é uma promoção e 

organização Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte-RN, através da 

Secretaria Municipal de Esportes, e outros meios de comunicação. 

Parágrafo único: A cerimônia de lançamento do Evento Esportivo será de portões 

abertos em cumprimento do protocolo da cidade sede, no dia 27 de outubro de 

2018. Já a competição iniciará no dia 03 de novembro de 2018. 

 

Artigo 2º - As equipes participantes desta competição serão consideradas 

conhecedoras da legislação desportiva e deste regulamento, no que diz respeito 

aos direitos, obrigações e penalidades que delas emanam; 

 

Artigo 3º - A competição será disputada na seguinte modalidade e categoria: 

Futsal Principal Masculino aberto. 

 

Artigo 4º - Este regulamento não poderá ser alterado, após sua publicação entre 

as entidades e times participantes, de modo a assegurar a transparência e 

aplicabilidade das normas a todos os disputantes. 

 

Artigo 5º - Participarão da I COPA SERRANEGRENSE DE FUTSAL 2018 um 

total de 24 (vinte e quatro) equipes abaixo relacionadas: 

 

EQUIPE CIDADE 

01 -   

02 -   

03 -   

04 -   

05 -   
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06 -   

07 -   

08 -   

09 -   

10 -   

11 -   

12 -   

13 -   

14 -   

15 -   

16 -   

17 -   

18 -   

19 -   

20 -   

21 -   

22 -   

23 -   

24 -   

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVO 

 

Artigo 6º - A I COPA SERRANEGRENSE DE FUTSAL 2018, têm por objetivos: 

I  Promover o intercâmbio esportivo, educacional e cultural entre os 

participantes; 

II  Proporcionar a descoberta de talentos esportivos; 

III  Fomentar a prática do futsal como identidade da cultura nacional; 

 

CAPÍTULO III 

DOS PODERES 

 

Artigo 7º - Na vigência da I COPA SERRANEGRENSE DE FUTSAL 2018, os 

seguintes órgãos serão vinculados e reconhecidos como autoridades: 

I  Comissão Julgadora. 
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CAPÍTULO IV 

REGULAMENTO 

DISCIPLINAR 

 

Artigo 8º  A Comissão Julgadora terá autonomia e suas decisões serão 

norteadas pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e na legislação 

desportiva em vigor.  

Parágrafo único  A Comissão Disciplinar será constituída por três membros e 

reunir-se-á sempre que necessário, visando agilizar a apreciação dos recursos.  

Artigo 9º  A Comissão Julgadora compete analisar e aplicar sanções imediatas 

decorrentes de infrações cometidas, contra as Regras Oficiais e o Regulamento 

pelos participantes da competição, que tenham incorrido nas seguintes 

infrações:  

a) Cometer atos antidesportivos;  

b) Promover desordens e/ou danos em quaisquer locais ou momento da 

competição;  

c) Infringir normas da moral e dos bons costumes;  

d) Tentarem desviar as finalidades do evento;  

e) Desrespeitar membros da Comissão Central Organizadora;  

f) Apresentar protestos descabidos ou injuriosos à organização ou Delegações 

participantes no evento;  

g) Falsificação de documentos ou aplicar atos fraudadores na competição;  

h) Desistência da equipe na competição;  

i) Infrações contra o Regulamento Técnico dos Jogos;  

j) Aplicar em Primeira Instância, penas disciplinares às pessoas inscritas e de 

responsabilidade definida na competição;  

k) Encaminhar aos demais órgãos responsáveis, decisões disciplinares 

emanadas nos eventos para providências cabíveis aos infratores.  

Artigo 10º  Os recursos impetrados contra as decisões da Comissão Disciplinar 

não terão efeito suspensivo da competição.  

I: A Comissão Julgadora será composta pelos seguintes integrantes:  

a) Presidente: WELKER KAYAN  

b) Membro: FLAVIO CANDIDO 

c) Relator: ODILANGE RANDE  

II: Atleta ou dirigente relatado em súmula pela equipe de arbitragem poderão 

ou não ser convocados para o julgamento dependendo do motivo pelo qual 

foram mencionados em relatório. 
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CAPÍTULO V 

DOS 

PROTESTOS 

 

 Artigo 11º  Os protestos serão aceitos quando feito por escrito, até 48 horas 

após o jogo da equipe e pelas partes envolvidas na competição.  

Parágrafo Único: O valor para protestos será de R$ 300,00. 

 

Artigo 12º  Os protestos só poderão ser protocolados com as provas geradoras 

do mesmo em anexo.  

Artigo 13º  Em caso de recurso a defesa e a acusação só poderá ser feita pelos 

dirigentes (inscritos) das equipes, ou pessoa nomeada pelo seu representante 

legal da mesma.  

Artigo 14º  Constituem provas, os seguintes documentos:  

a) A declaração dos árbitros e auxiliares em súmulas;  

b) Provas documentais ou gravadas. 

 

CAPÍTULO VI 

DA CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO 

 

Artigo 15º  Toda citação e intimação serão feitos por Boletim Oficial ou 

Convocação Extraordinária.  

Artigo 16º  O Edital de citação deverá constar o nome do acusado, a equipe 

que pertence, o dia, hora e local de comparecimento e finalidade da 

Convocação.  

Parágrafo único  O acusado que não atender à Convocação será considerado 

Revel. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS 

PENALIDADES 

 

Artigo 17º  São passíveis de punição todos aqueles que direta ou indiretamente 

estejam participando da competição, conforme descrição abaixo. 

a) A equipe que tiver durante a realização da I COPA SERRANEGRENSE DE 

FUTSAL 2018, atletas envolvidos em brigas, confusões, tumultos e/ou agredirem 

a Equipe de Arbitragem, Comissão Organizadora fisicamente dentro ou fora da 

quadra, estarão automaticamente eliminados da Competição, indo 
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posteriormente a julgamento.  

b) Atleta que receber 03 (três) cartões amarelos cumprirá uma partida de 

suspensão automática; sendo os mesmos eliminados nas fases seguintes, após o 

cumprimento das devidas punições.  

c) Atleta ou Dirigente punido com cartão vermelho por ofensa moral ao 

adversário, o árbitro redigirá relatório e o atleta irá automaticamente á 

julgamento;  

d) Atleta ou dirigente que agredir fisicamente adversário ou colega de equipe 

estará eliminado da competição e suspenso automaticamente por 1 (um) ano de 

todas as competições oficiais do município;  

e) Atleta ou dirigente que receber cartão vermelho por ofender fisicamente ou 

moralmente a arbitragem, organizadores e autoridades, fica suspenso de acordo 

com o julgamento feito pela equipe julgadora;  

f) Atleta ou dirigente que estimular a violência e, relatado em súmula, será 

automaticamente jugado pela equipe julgadora. 

g) Atleta ou dirigente com punição a cumprir deverá ficar no lado oposto da 

mesa, não sendo permitido passar instruções durante o jogo ou intervalo. O não 

cumprimento deste artigo ocasionará sua retirada do local e mais dois jogos de 

suspensão automática.  

h) Qualquer pessoa que esteja envolvida em tumultos, brigas, agressões a equipe 

de arbitragem, atletas e ou integrantes da Comissão Organizadora, será suspenso 

automaticamente por até 01 (um) ano de todas as atividades ligadas a Secretaria 

de Esportes, estando os mesmos dentro do local do evento.  

i) Toda punição deverá ser cumprida imediatamente posterior ao jogo ou 

julgamento, não sendo permitido à equipe jogar sem a devida regularização.  

j) A equipe que utilizar atleta ou membro de comissão técnica irregular em 

qualquer partida válida pela I COPA SERRANEGRENSE DE FUTSAL 2018, 

sujeita-se às seguintes consequências:  

- Perda, de três pontos pela equipe infratora, independentemente do resultado;  

- Em se tratando de partidas das Fases Oitavas e Quartas de Finais, Semifinais 

ou Finais, a equipe será desclassificada da competição;  

Artigo 18º  Na constatação de qualquer irregularidade serão aplicadas 

penalidades á equipe, atleta, técnico e dirigentes responsáveis.  

Artigo 19º - O Técnico e membro da comissão técnica penalizado em hipótese 

alguma poderão participar de outra partida até que cumpra a punição na 

modalidade e naipe, caso esteja como jogador em outro naipe também cumprirá 

suspensão.  

Artigo 20º  A Comissão Julgadora aplicará aos infratores as seguintes 

penalidades, de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD):  
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I) Advertência;  

II) Perda e reversão dos pontos;  

III) Desligamento da competição;  

IV) Suspensão.  

Parágrafo único  As decisões emanadas da Comissão Julgadora são inapeláveis. 

Artigo 21º - As equipes deverão inscrever no mínimo 07 e no máximo 14 

(quatorze) atletas, sendo que as mesmas poderão completar as devidas fichas até 

a 1ª fase da competição em formulário específico junto a Secretaria de Esportes 

de Serra Negra do Norte ou através do site www.projetoteia.com/snn-

cadastro. 

Parágrafo Único: Após a entrega das fichas, será cobrado um valor de R$ 100,00 

para o acréscimo, caso não esteja as 14 (quatorze) vagas completas, de cada 

jogador. 

Artigo 22º - Os atletas inscritos no campeonato deverão ter idade igual ou 

superior a 15 anos. 

Artigo 23º - Será obrigatório a todos os atletas inscritos por seus devidos times, 

a participação em, no mínimo, uma partida na primeira fase do Campeonato. 

Parágrafo Único: Caso algum atleta não cumpra a este artigo, o mesmo não 

poderá participar de nenhuma partida desta competição. 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS ATLETAS 

 

Artigo 24º - Poderão participar da competição qualquer atleta, de nacionalidade 

brasileira, seja ele professional ou não.  

I - Será aceito na I COPA SERRANEGRENSE DE FUTSAL 2018 qualquer equipe 

que tenha como cidade sede algum município do território brasileiro; 

II - As cidades que participarem da I COPA SERRANEGRENSE DE FUTSAL 

2018 deixarão todos os atletas em condições legais para atuarem no evento, de 

acordo com o artigo quinto e parágrafos do regulamento. 

III - Os atletas menores de idade são de inteira responsabilidade dos pais ou 

responsáveis pelas equipes em que os mesmos atuam, menor de 18 anos não 

poderá jogar com adultos; 

IV - O Atleta só terá condições de jogo se apresentar no momento do jogo de sua 

partida sua Carteira RG Original, Carteira de Trabalho ou Carteira de Motorista. 

Caso o atleta tenha perdido esses documentos, será aceita a apresentação do 

Boletim de Ocorrência (B.O.). 

 

 

http://www.projetoteia.com/snn-cadastro
http://www.projetoteia.com/snn-cadastro
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CAPÍTULO IX 

DAS CONDIÇÕES NA QUADRA 

 

Artigo 25º - As equipes poderão ter no banco de reservas dois membros da 

Comissão Técnica devidamente vestidos com uniforme adequado (camisa, calça 

e tênis). 

Artigo 26º - Os atletas só poderão ficar no banco de reservas devidamente 

uniformizados; 

 

 

 

 

CAPÍTULO X 

DAS FORMAS DE 

DISPUTA 

 

Artigo 27º  A forma de disputa se dará da seguinte maneira: 

I: Fase de grupos: será composta por 24 equipes, sendo divididas em oito grupos 

de três equipes cada, vindo a se classificar as duas primeiras de cada grupo. 

II: Oitavas de finais: os confrontos serão decididos através de sorteio; 

1. 1º Grupo A    X    2º Grupo B 2. 1º Grupo B    X    2º Grupo A 

3. 1º Grupo C    X    2º Grupo D 4. 1º Grupo D    X    2º Grupo C 

5. 1º Grupo E    X    2º Grupo F 6. 1º Grupo F    X    2º Grupo E 

7. 1º Grupo G    X    2º Grupo H 8. 1º Grupo H    X    2º Grupo G 

II: Quartas de finais: O vencedor do confronto 1 enfrentará o vencedor do 

confronto 2 (CONFRONTO 1); o vencedor do confronto 3 enfrentará o vencedor 

do confronto 4 (CONFRONTO 2); o vencedor do confronto 5 enfrentará o 

vencedor do confronto 6 (CONFRONTO 3); o vencedor do confronto 7 

enfrentará o vencedor do confronto 8 (CONFRONTO 4). 

1. Vencedor do confronto 1    X    Vencedor do confronto 2 

2. Vencedor do confronto 3   X    Vencedor do confronto 4 

3. Vencedor do confronto 5   X    Vencedor do confronto 6 

4. Vencedor do confronto 7   X    Vencedor do confronto 8 

III: Quartas de final: Vencedor do confronto 1 x vencedor do confronto 2; 

Vencedor do confronto 3 enfrentará o vencedor do confronto 4. 

5. Vencedor do confronto 1    X    Vencedor do confronto 2 

6. Vencedor do confronto 3   X    Vencedor do confronto 4 

IV: Final: Vencedor do primeiro confronto enfrentará o vencedor do segundo 



 

 

9 

9 

www.projetoteia.com/snn 

confronto. 

CAPÍTULO XI 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Artigo 28º - O atleta sendo inscrito na súmula do jogo de acordo com o artigo 8º 

deste regulamento, poderá tomar parte da partida até antes do início do 2º 

período de jogo desde que seu documento tenha sido apresentado ao mesário 

antes do início da partida  

Artigo 29º - Para cada modalidade as equipes poderão assinar no máximo 18 

atletas, com numeração de 1 a 99. 

Artigo 30º  Não haverá limite de idade. 

Artigo 31º - O atleta só poderá assinar por uma única equipe, caso o atleta assine 

por mais de um time será eliminado automaticamente, a equipe que utilizar 

atletas nessa situação perderá os pontos, mas não será eliminado em fase de 

grupo. 

Artigo 32º - Caso uma equipe não comparecer a partida por já estar 

desclassificada, será a mesma e seus devidos atletas, suspensos da próxima 

competição organizada pelo Prefeitura de Serra Negra do Norte. 

Parágrafo Único: Os jogadores que comparecerem a partida, terão seus nomes 

postos em súmula e poderão participar de competições posteriores a esta.   

 

CAPÍTULO XII 

DAS 

PREMIAÇÕES 

 

Artigo 33º  Ficam instituídos os seguintes prêmios:  

I) 1º Lugar  Troféu, Medalhas, R$ 3 500;  

2º Lugar  Troféu, Medalhas e R$ 1 500;  

Artilheiro  Troféu, Tênis e R$ 100,00.  

Goleiro Menos Vazado  Troféu, Luva e R$ 100,00  

 

CAPÍTULO XIII  

DOS UNIFORMES 

 

Artigo 34º - Para jogar as equipes deverão estar devidamente uniformizadas, 

com camisas iguais e numeradas, calções e meias de cor predominante, sendo 

obrigatório o uso de tênis e caneleiras apropriados para a prática do Futsal.  

Parágrafo único: Não será permitido o uso de chuteira society.  

Artigo 35º  É permitida também a inscrição de nomes ou logomarcas de 



 

 

10 

10 

www.projetoteia.com/snn 

patrocinadores nos termos regulamentares.  

Parágrafo Único: No patrocínio fica vedada à inscrição que se relacione com 

tabagismo, bebidas alcoólicas, jogos de azar, propaganda política e outros 

julgados incompatíveis com a prática do esporte. 

Artigo 36º  Quando da utilização do goleiro linha, este deverá usar camisa igual 
e da mesma cor dos goleiros de sua equipe, mantendo-se a sua mesma 
numeração de linha. 
 

CAPÍTULO XIV  

REGULAMENTO 

TÉCNICO 

 

Artigo 37º  Os jogos de FUTSAL serão regidos pelas regras oficias da CBFS 

(Confederação Brasileira de Futebol de Salão), salvo as inovações contidas 

neste Regulamento.  

Artigo 38º - As partidas terão a duração de 40 minutos divididos em 02 tempos 

de 20 minutos corridos com intervalo de 15 minutos.  

Artigo 39º - Os jogos de cada rodada terão 15 minutos de tolerância para o início 

da partida conforme horário previsto na tabela oficial da competição.  

I: Ficou acordado entre os representantes dos times no congresso técnico que: as 

equipes entre o tempo de tolerância entrar em contato com algum membro da 

equipe organizadora, expondo a situação que impossibilite da chegada da mesma 

no tempo tolerado, terá um acréscimo de 45 minutos, sendo um total de 60 

minutos de espera para a chegada da mesma.  

II: Após o tempo limite exposto acima, a equipe que não comparecer, será 

considerada automaticamente o WO. 

III: A equipe que já estiver no local do evento, terá um tempo de 15 minutos para 

adentrar a quadra. 

Artigo 40º - Para efeito de classificação serão observados os seguintes critérios:  

a) Vitória = 03 (três) pontos ganhos;  

b) Empate = 01 (um) ponto ganho;  

c) Derrota = 00 (zero) ponto;  

d) WO = vitória por ausência.  

Artigo 41º - Ocorrendo WO o resultado ficará de 05 x 00. 

Artigo 42º - Estará automaticamente suspenso da partida seguinte o atleta ou 

dirigente (do respectivo Naipe) que receber:  

a) 01 (um) cartão vermelho ou;  

b) 03 (três) cartões amarelos consecutivos ou não.  

Artigo 43º - Caso terminem empatadas duas ou mais equipes na tabela de 

classificação oficial, serão adotados os seguintes critérios técnicos para o 
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desempate:  

I: Entre duas Equipes  

a) Confronto Direto;  

b) Maior número de vitórias;  

c) Saldo de gols; 

d) Menor Número de Gols Contra;  

e) Maior número de Gols prós (feitos);  

f) Sorteio.  

II: Entre três ou mais Equipes  

a) Maior número de vitórias;  

b) Saldo de gols;  

c) Menor número de gols contra;  

d) Maior número de gols prós (feitos);  

e) Sorteio.  

Parágrafo único: Para efeito de classificação por Índice Técnico serão obedecidos 

os seguintes critérios:  

a) Média de Pontos Ganhos pela equipe (Pontos ganhos dividido pelo número de 

jogos);  

b) Média de Gols Average (Gols Average dividido pelo número de jogos);  

c) Média de Gols Contra (Gols contra dividido pelo número de jogos);  

d) Média de Gols Pró (Gols pró dividido pelo número de jogos);  

e) Sorteio.  

Artigo 44º - Havendo empate nas Fases de Oitavas, Quartas, Semifinal e Final, 

a decisão será definida através da cobrança de 03 (Três) Tiros Livre da Marca do 

Pênalti, para cada equipe, cobrados alternadamente por atletas diferentes, 

indicados ao árbitro pelo capitão da equipe antes do início da cobrança dos Tiros 

Livre, dentre os 14 (quatorze) atletas constantes na súmula.  

I - Persistindo ainda o empate, serão cobrados Tiros Livre alternados (01 x 01) 

por atletas diferentes dos que cobraram as 03 (Três) primeiras até que se conheça 

o vencedor. Será vedada a repetição de cobrança pelo mesmo atleta, antes que 

todos os demais de sua equipe efetuem a cobrança.  

Artigo 45º - Para início da partida a equipe deverá ter um número mínimo de 

03 (três) atletas em quadra, conforme a Regra Oficial da CBFS.  

Artigo 46º- Se uma partida for encerrada por falta de número mínimo legal de 

atletas, menos de 03 (três), determinado pela regra, a equipe que não os tiver será 

considerada como perdedora, somando-se os 03 (três) pontos ganhos para a 

equipe que tem o número mínimo de atletas para a continuidade da partida.  

Artigo 47º - Se nenhuma das equipes possuírem número legal de atletas para 

continuidade da partida, as duas equipes serão consideradas perdedoras e 
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nenhum ponto ganho será atribuído às mesmas.  

Artigo 48º  É de total responsabilidade do dirigente da equipe o uso ou não de 

caneleiras.  

Artigo 49º - Cada equipe deverá ter um responsável, ao qual fica sob sua 

responsabilidade todo e qualquer ocorrido dentro ou fora de quadra.  

Artigo 50º - Ficam autorizadas as equipes que estiverem na quadra, sentar-se 

no banco de reservas para receber instruções, por ocasião dos pedidos de tempo.  

Artigo 51º - Em situações de jogo em que por algum motivo atletas venham a 

sofrer alguma lesão grave, a Secretaria de Esportes de São Fernando não se 

responsabiliza em momento algum pelo tratamento hospitalar dos devidos 

atletas, sendo que os responsáveis pela organização do evento prestarão os 

primeiros socorros no momento do fato ocorrido durante os jogos.  

Artigo 52º  Todos os casos omissos que vier a ocorrer durante a realização da I 

COPA SERRANEGRENSE DE FUTSAL 2018, serão resolvidos pela Comissão 

Central Organizadora da Competição. 

Artigo 53º - Será permitido o uso, por torcedores de qualquer equipe, de buzinas 

e charangas dentro do ginásio.  

 

Cumpra  se. 
 

 

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS  PREFEITO MUN. DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN; 

WELKER KAYAN  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER; 

 

 

 

 

Serra Negra do Norte, 20 de setembro de 2018.



 

 

 


