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DAS COMPETIÇÕES 

 A Copa Jota Messias de Futebol Society será regida pelas regras oficiais do Futsal, 

com adaptações expressas em seguida. 

 

DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO 

 A organização e direção da Copa Jota Messias de Futebol Society caberá a Comissão 

Organizadora bem como, qualquer caso omisso. As decisões poderão ser informadas 

verbalmente, por escrito ou e-mail. 

 

COMPETE A COMISSÃO ORGANIZADORA 

 Zelar pelo cumprimento do regulamento em vigor. Aprovar ou impugnar os 

resultados dos jogos, após exame das súmulas e respectivos relatórios; 

 Determinar a perda de pontos quando qualquer equipe tiver utilizado atleta sem 

condições de jogo; 

 Apreciar e julgar todas as infrações cometidas no certame com base no código de 

justiça e Disciplina Desportiva e outras adaptações decididas de comum acordo com 

as equipes participantes contidas no presente regulamento;

DAS CATEGORIAS 

Masculino adulto 

                                                                  

DAS INSCRIÇÕES 

 As inscrições das equipes poderão ser realizadas do dia 02/09/2021 a 15/09/2021. A 

ficha de inscrição será através de um link enviado após o pagamento da inscrição que deverá 

ser finalizada até o dia 15/09. 

A Copa Jota Messias de Futebol Society terá início no dia 19/09/2021 com a realização do 

Torneio Início com participação de todas as equipes. A não participação da equipe no Torneio 

Início custará a equipe uma multa de R$ 200,00 (duzentos reais). A equipe vencedora do 

Torneio Início ganhará 01 (um) ponto na competição.  

O valor da inscrição será de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por equipe.  

As fichas de inscrição poderão ser entregues até o primeiro jogo da equipe.  
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DA PARTICIPAÇÃO 

A competição acontecerá com no mínimo 10 equipes e máximo de 16 equipes. 

Cada equipe poderá inscrever no mínimo 05 (cinco) e no máximo 12 (doze) atletas, e 03 (três) 

dirigentes que poderão atuar como técnico pela sua equipe. Não haverá substituição de 

atletas, após a entrega da ficha de inscrição quando a ficha estiver completa. 

O atleta que se inscrever por 01 (uma) ou mais equipes (formulário de inscrição do atleta), 

será válida a inscrição pela equipe que ele jogar a primeira partida, não podendo a outra 

equipe substituir por outro atleta. 

Para a partida os atletas e dirigentes deverão apresentar os documentos oficiais: RG Original, 

CNH, Carteira de Registro Profissional, Carteira Profissional de Trabalho nova (Constando 

CPF e RG), Passaporte. 

DO SISTEMA DE DISPUTA 

O campeonato será disputado conforme tabela elaborada pela comissão 

Organizadora, observando o número de equipes inscritas. Quaisquer alterações serão 

informadas por Notas Oficiais. Cabe a Comissão Técnica das equipes a responsabilidade de 

procurar pelas informações. 

Os jogos acontecerão aos sábados e domingos de 14h às 18h, quando e se necessário poderá 

haver jogos durante a semana. 

O sistema de disputa será por chaveamento na fase classificatória:                                    

* 10 equipes serão 02 (duas) chaves de 05 (cinco) classificando 02 (dois) de cada cave;                                                                                                                                                          

* 12 (doze) esquipes serão 03 (três) chave de 04 (quatro) classificando os 02 (dois) 

primeiros colocados de cada chave e os 02 (dois) melhores 3º colocados. 

* 15 equipes serão 03 chaves de 05 (cinco) equipes classificando os 02 (dois) 

primeiros colocados de cada chave e os 02 (dois) melhores 3º colocados; 

* 16 equipes serão 4 (quatro) chaves de 4 (equipes) classificando 02(equipes) de cada 

chave;  

* Após a fase classificatória, será feito um cruzamento simples entre a esquipes. 
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Os jogos serão disputados de acordo com as regras oficiais de Futsal da FIFA e as 

modificações e adaptações serão decididas de comum acordo com todas as equipes 

participantes por ocasião de congresso técnico. 

Os jogos acontecerão com 04 (quatro) jogadores de linha e 01 (um) goleiro.  

A partida terá a duração de 20 (vinte) minutos cada tempo, todos com um intervalo para 

descanso de 05 (cinco) minutos. Os jogos serão cronometrados em tempo corrido, sendo o 

cronômetro paralisado somente nos pedidos de tempo e ao sinal do árbitro. 

Os jogos terão início nos horários fixados na tabela, e tolerância de 10 (DEZ) minutos apenas 

para a primeira partida do dia. 

A partida inicia-se no mínimo com a apresentação de 3 (atletas) atletas sendo, 2 (dois) 

jogadores de linha e 01 (um) goleiro, devidamente uniformizados dentro dos horários 

previstos. O não cumprimento desta determinação, automaticamente levará a equipe 

infratora a perde por WO técnico, sendo o resultado de 05 x 00 da equipe ganhadora por 

WO. Não é necessária a saída de bola para caracterizar o WO Técnico. 

O “mando” de jogo pertencerá sempre a equipe colocada em primeiro lugar na tabela, 

cabendo a mesma a responsabilidade pela troca de camisas, em caso de coincidência de 

cores pelas equipes.  

Quando um jogo não se realizar ou for interrompido por motivo alheio à vontade das 

equipes, e ou, for anulado, será fixada nova realização e ou continuação quando for 

necessária (lembrando que as partidas que terminarem com 75% de jogo não será 

reiniciado). Cabe a comissão técnica da equipe a responsabilidade de procurar pelas 

informações da nova partida. 

Os jogos interrompidos serão remarcados em dias de semana, de comum acordo entre as 

equipes, caso não haja acordo entre as equipes será decidido pela Comissão Organizadora. 

Lembrando que os jogos serão remarcados de acordo com a disponibilidade da quadra.  

DA CLASSIFICAÇÃO 

A classificação para a segunda fase se fará pela contagem de pontos obtidos na fase 

classificatória, considerando-se o seguinte: Vitória: 03 pontos // Empate: 01 ponto // 

Derrota: 00 ponto // WO:  - 03pontos //. 
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A partir do 1º W.O da equipe a mesma será eliminada do campeonato independente de 

outras punições mais graves que poderão ser adotadas pela Comissão Organizadora do 

Campeonato. 

Em caso de empate na fase classificatória o desempate se fará na seguinte ordem: 

 Maior número de vitorias na fase em disputa 

 Confronto direto na fase em disputa (entre duas equipes) 

 Saldo de gols na fase em disputa 

 Maior número de gols marcados na fase em disputa. 

 Menor número de gols sofridos na fase em disputa. 

 Menor Número de cartões vermelhos. 

 Menor número de cartões amarelos. 

 Nº de atletas inscritos 

 Sorteio 

 Em caso de empate a partir da fase de eliminação direta, a decisão far-se-á- por 

cobrança de 03 shroud ou até que se apure o vencedor. 

DA DISCIPLINA  

PUNIÇÕES: Todas as infrações cometidas neste certame serão apreciadas e julgadas 

pela comissão organizadora responsável pela arbitragem. O acúmulo de cartões dentro da 

mesma competição, implicará em suspensão automática para a partida subsequente, 

obedecendo a seguinte quantificação: 

02 Cartões Amarelos - Suspenso por uma partida. Os cartões amarelos serão zerados após 

a fase classificatória.  

01 Cartão Vermelho - Suspenso por uma partida. O Cartão Vermelho não elimina os 

Cartões Amarelos, caso o atleta tenha recebido o 2º Cartão amarelo e expulso na mesma 

partida, deverá cumprir 02 (dois) jogos de suspensão. 

Parágrafo Único -O cumprimento da suspensão automática é de responsabilidade 

exclusiva de cada equipe, independente da comunicação oficial e do julgamento no 

âmbito da Comissão Julgadora, e a indevida participação de atletas suspenso, implicará 
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automaticamente na perda da partida pelo placar de 1x0, caso a equipe infratora vença 

ou empate o jogo, caso contrário, será mantido o resultado da partida e o atleta ainda 

deverá cumprir a suspensão. 

No caso de AGRESSÃO (VERBAL/FISICA), TENTATIVA DE AGRESSÃO OU AGRESSÃO 

MÚTUA, constantes em súmula através do relatório do árbitro, o (s) infrator (es) será 

eliminado da competição, independentemente de outras punições que poderão ser 

impostas pela Comissão Organizadora. 

Os dirigentes ou atletas, mesmo que não participem da partida, desde que devidamente 

identificado na súmula ou através de comunicado oficial pela organização, em caso de 

tentativa ou agressão física ou moral a árbitros, auxiliares, anotadores, dirigentes e 

funcionários, poderão ser suspensos da competição e de futuros eventos promovidos, de 

acordo com determinação da comissão organizadora, e se de maior gravidade por prazo 

indeterminado. A comissão Organizadora responsável pelo Torneio se reservam no direito 

de punir, advertir, suspender ou eliminar o atleta ou dirigente que agir com conduta 

antidesportiva dentro ou fora da quadra durante o transcorrer do Campeonato, 

independente das penalidades impostas pela Comissão Organizadora. Se a equipe de 

árbitros se sentir ameaçada, se retirarão da quadra imediatamente. Conforme o Art. 321 

da Lei 2.848 DE 1940- Código Penal Brasileiro. 

DOS RESCURSOS 

Para as equipes devidamente inscritas no campeonato não será permitido á 

interposição de recursos na Justiça Comum. Os possíveis recursos administrativos deverão 

ser impostos perante a Comissão Organizadora até 30 minutos após o fim da partida, não 

serão aceitos recursos de terceiros, cabendo a equipe solicitante trazer as provas, no caso 

da última partida a equipe terá até 09:00 no próximo dia útil. 

 

DA PREMIAÇÃO 

Campeão: R$ 3.000,00 (três mil reais), Troféu e medalha. 

Vice-campeão: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), Troféu e medalha,  

3º lugar: R$ 500,00 (quinhentos reais) e medalha. 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A participação de atletas menores de 18 anos será mediante autorização dos 

responsáveis legais. 

Todos os atletas deverão portar trajes que sejam permitidos e aprovados pela FIFA, 

sendo obrigatório o uso de camisa, calção, meias (Padronizadas), tênis apropriado e 

caneleiras. (Fiscalização da arbitragem). 

É proibido adentrar o campo de jogo com latinhas de cerveja, garrafas ou qualquer 

som eletrônico musical. Isso se aplica também aos atletas e comissão técnica durante 

as partidas. 

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora. 

No ato da inscrição, terão que escolher um nome, desde que este não extrapole o 

limite do bom senso e esteja de acordo com a filosofia do torneio. Caberá a comissão 

organizadora deferir ou solicitar que seja escolhido um nome que considere de 

acordo com o disposto acima. 

A Comissão Organizadora e o Guaranix não se responsabilizarão por acidentes de 

qualquer natureza ou indenizações aos atletas, dirigentes ou equipes participantes, 

cabendo a estes a averiguação quanto ás condições de aptidão física/clínica do atleta 

para a prática da modalidade e a responsabilidade sobre qualquer incidente físico 

que possa ocorrer. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora. 

  A COMISSÃO ORGANIZADORA. 

 

 


