
REGULAMENTO COPA ANDRÉS SANCHEZ 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º A COPA ANDRÉS SANCHEZ-2016 será promovida pela COMISSÃO 
formada para tal fim entre as lideranças esportivas da região e terá como 
principais objetivos, integrar as comunidades através do esporte de várzea. 

Art. 2º A competição será em conformidade com a Regras OFICIAIS DA 
CBF/FIFA 

Art. 3º A data de início do campeonato, será no dia 2 de julho 

CAPÍTULO II – DA PREMIAÇÃO 

Art. 5º A Premiação se dará da seguinte forma: 

1º A equipe classificadas em 1º ao 3º lugar, DE CADA SERIE (OURO, 
PRATA, BRONZE) receberão troféus e premiação em espécie conforme sua 
posição. 

2º todos os atletas das equipe campeã, vice-campeã e terceiro colocadas 
receberão medalhas alusivas ao evento. 

3º O artilheiro e o goleiro menos vazado da competição receberão medalhas 
alusivas ao evento. 

4º As equipes com melhor Fair play receberão premiação. 

CAPÍTULO III– DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 6º A COPA ANDRÉS SANCHEZ-2016 será disputada pelas equipes 
selecionadas pela COMISSÃO. 

Art. 7º Participarão da competição, as equipes inscritas e que comparecerem 
obrigatoriamente com pelo menos um representante ao CONGRESSO 
TÉCNICO no dia 24 de junho de 2016 onde será definido o sorteio e a tabela 
dos confrontos. 

Art. 8º A reunião da Comissão Disciplinar e Organizadora será sempre às 
QUINTAS-FEIRAS- feiras às 19h00min horas em local predefinido pela 
COMISSÃO, onde serão tratados assuntos disciplinares e diversos da 
competição. As equipes que tiverem jogadores e membros da comissão 
técnica a serem julgados, ou estiverem na pauta de reunião, deverão 
comparecer com seus representantes legais no horário estipulado e caso não 
compareçam, serão julgados a revelia e deverão acatar as decisões tomadas 
sem qualquer questionamento. 

CAPÍTULO IV – DA FORMA DA DISPUTA 

Art. 9º A COPA ANDRÉS SANCHEZ-2016 será realizada em 2 (duas) fases 
sendo com partidas disputadas em dois tempos iguais de 30 minutos mais os 
acréscimo do arbitro da partida, com intervalo de 10 minutos entre os 



períodos. Sendo que nas fases semi final e final de cada série será disputado 
com dois períodos iguais de 40 minutos e intervalo de 15minutos. 

1º primeira fase: classificatória em grupos de 3 ou 4 equipes onde o primeiro 
colocado de cada grupo se classifica para 2ª fase SÉRIO OURO, o segundo 
colocado para SÉRIE PRATA e o terceiro colocado para SERIE BRONZE. 

a. para critério de desempate na 1ª fase:  
    i. equipe com maior saldo de gol's; 
    ii. maior quantidade de gols a favor; 
    iii. melhor fair play: menos cartão vermelho e amarelos (nesta ordem) 
    iiii. sorteio entre as equipes 

Art. 10º As equipes vencedoras da fase semifinal, disputarão, em partida 
única, para se saber quem será o campeão e os perdedores disputarão, em 
partida única, para saber quem será o 3º colocado. 

Art. 11º Nos jogos da 2ª fase semifinal, não haverá vantagens por qualquer 
equipe, sendo que se houver empate no tempo regulamentar entre as duas 
equipes disputantes, a decisão se fará através de cobrança de tiros livres 
direto da marca do pênalti, inicialmente com 5(cinco) batedores para cada 
equipe, cobrados alternadamente por diferentes jogadores; Se nesta série de 
tiros livre direto as equipes permanecerem empatadas, cada equipe cobrará 
um tiro livre direto da marca do pênalti, por jogadores diferentes, até que haja 
um vencedor. Persistindo o empate, cada equipe escolherá um jogador para 
cobrar os pênaltis, até que se conheça o vencedor. 

Art. 12º Poderão participar da competição, os atletas que satisfizerem as 
exigências deste regulamento, inscritos na data prevista no congresso. 

Art. 13º As inscrições dos Atletas deveram ser realizadas pelo site 
WWW.CRESCEREVENTOS.COM.BR 

Único: Cada equipe poderá inscrever no máximo 25 atletas e 5 dirigentes. 

Art.14º poderão participar atletas com idade igual ou superior a 16 anos 
(NASCIDOS EM 1999) e os menores de 18 anos deverão apresentar no 
primeiro jogo a autorização assinada pelos pais ou responsável, em 
formulário próprio fornecido pela COMISSÃO no site da competição. 

Art. 15º NÃO SERÁ PERMITIDO A INSCRIÇÃO DE ATLETA APÓS O DIA 29 
DE JUNHO AS 23:59 H. 

Art. 16º As equipes não poderão inscrever atletas profissionais (Somente 
será considerado profissional, o atleta que tenha registro como profissional e 
tenha participado de alguma partida oficial em 2016, efetivamente jogando). 
O atleta que não participou efetivamente de nenhuma partida como 
profissional em 2016, não será considerado profissional. 

1º A coordenação, verificando que um clube incluiu atleta na partida sem 
condição legal, encaminhará necessária e obrigatoriamente a documentação 
correspondente ao órgão competente, ou seja, à comissão Disciplinar, que 
aplicará as sanções. 



Art. 17º O atleta ou dirigente que assinar por duas ou mais equipes, estará 
automaticamente eliminado da competição. 

Art. 18º Durante a realização de uma partida poderão ser substituídos todos 
os atletas relacionados em súmula. 

1º O atleta relacionado só poderá participar da partida se o mesmo se 
apresentar ao delegado da partida munido do documento exigido e antes do 
inicio do segundo tempo de jogo. 

2º O atleta para participar do jogo, deverá ser relacionado em súmula e estar 
no local destinado aos reservas com uniforme. 

CAPÍTULO V – DAS INFRAÇÕES E SUAS PENALIDADES 

Art. 19º Os cartões aplicados aos atletas ou componentes da comissão 
técnica, serão cumulativos até o final da primeira fase (fase de classificação), 
sendo zerados no inicio da fase de eliminatória (segunda fase da 
competição). O acúmulo de 3 cartões amarelos ou 1 vermelho suspende 
automaticamente da partida subseqüente o atleta por 1 jogo, além das 
demais sanções que poderão ocorrer pela comissão disciplinar. 

Art. 20º A equipe que utilizar o atleta(s) ou integrante(s) da comissão técnica, 
na partida em que o mesmo cumpre suspensão automaticamente por terem 
recebido cartões ou em virtude de suspensões impostas pela comissão 
disciplinar, será DESCLASSIFICADO. 

Único: É de responsabilidade das equipes o controle de cartões, não sendo 
necessário o aviso prévio da COMISSÃO. 

Art. 21º O atleta, Dirigente e Torcida que for flagrado e relato em sumula 
qualquer agreção física ao Arbitro, delegado, mesários será excluído da 
competição juntamente com sua equipe. 

1º- a equipe eliminada por agressão será julgada pela COMISSÃO e ficara 
impedida de participar de 3 a 5 edições desta COMPETIÇÃO. 

2º-A equipe é responsável pelas atitudes de sua TORCIDA cabendo as 
mesmas punições referidas no Art.21 deste regulamento. 

3º é expressamente proibido o uso de fogos de artifícios, sinalizadores e 
similares dentro do campo cabendo punição a equipe infratora a ser julgada 
pela COMISSÃO. 

CAPÍTULO VI – DAS ARBITRAGENS 

Art. 21º As escalas das arbitragens serão feitas semanalmente antes do 
início de cada rodada pela coordenação de arbitragem, sujeitas à aprovação 
da COMISSÃO. 

Art. 22º Cabe as equipes arcarem com as taxas de arbitragem a serem 
pagas em deposito bancário até a QUARTA FEIRA que antecede o 
jogo.banco Banco Itaú AG: 0239 Conta Corrente: 25849-4 EM NOME DE : 
Beatriz P. Gracia. e encaminharem o comprovante de deposito PARA A 



COMISSÃO PELO WATZAP 11947666951 até quinta Feira que antecede a 
partida. 

1. A TAXA DE ARBITRAGEM POR EQUIPE E POR JOGO SERA DE 120,00 
(CENTO E VINTE REAIS) 

2. O não pagamento da taxa de arbitragem desclassificara a equipe 

3. Não será permitido entrega de valores a arbitragem no dia da disputa. 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23º 30 minutos antes da hora marcada para o início da partida, as 
equipes deverão entregar a ficha de jogo fornecida pela COMISSÃO 
devidamente preenchida com a numeração das camisas de jogo dos atletas, 
juntamente com as carteiras de identificação da competição de cada um ao 
delegado da partida, ou quem estiver ou este designar. 

Art. 24º Os dias e horários dos jogos serão afixados nos locais dos jogos e 
site WWW.CRESCEREVENTOS.COM.BR e nas redes sociais, sendo 
considerada perdedora por W x O a equipe que não estiver pronta para o 
jogo no local determinado até 15 minutos no máximo após o horário 
estabelecido na tabela, de acordo com a observação da arbitragem. 
(tolerância de no máximo 15 minutos) APENAS PARA A PRIMEIRA PATIDA. 

1- Após a tolerância máxima de 15 minutos, o árbitro aguardará mais 10 
minutos, e a equipe que ainda não estiver em campo pronta para o jogo, de 
acordo com relatório da arbitragem, será considerada perdedora por WxO. 
(APENAS PARA APRIMEIRA PARTIDA DA RODADA) as demais partidas 
segue conforme a tabela. 

2- A equipe que não estiver em campo após os 10 minutos além da 
tolerância, será considerada perdedora por W x O em favor do adversário, 
salvo situação comprovada e aceita pela coordenação e DELEGADO DA 
PARTIDA. 

3- Findo o tempo determinado nos parágrafos anteriores, a equipe 
regularmente presente será declarada vencedora pelo escore de 3 X 0, 
anotados para o capitão da equipe vencedora, além das demais sanções que 
poderão ser impostas pela comissão disciplinar. 

4- Se o fato previsto nos parágrafos anteriores ocorrer com ambas as 
equipes, para as duas será computado o escore negativo de 3 X 0 e a perda 
dos pontos da partida, além das demais sanções impostas pela comissão 
disciplinar; 

5- Se uma partida teve inicio e uma das equipes ficar reduzida a menos da 
quantidade mínima de atletas exigidos na regra da modalidade em questão, 
a mesma perderá os pontos para a equipe adversária e o resultado da 
partida será mantido se o placar estiver com mais de 3 gols de diferença a 
favor da equipe que permanecer no campo no momento do encerramento. 
Se o placar não estiver com diferença de 3 gols, o resultado será acrescido 
para 3 gols de diferença para a equipe que estiver em campo. 



6- EQUIPE QUE POR VENTURA VENHA A PERDER POR WXO ESTARÁ 
ELIMINADA DA COMPETIÇÃO E CUMPRIRA JUNTAMENTE COM A 
DIRETORIA E COMISSÃO TÉCNICA A PENALIZAÇÃO DE ESTAR 
PROIBIDO DE PARTICIPARA DAS PRÓXIMAS 5 (CINCO) EDIÇÕES 
DESTE EVENTO . 

7- na Grupo que hover WxO será igualado os resultados dos confrontos 
diretos com a equipe eliminada. 

Art. 25º Em hipótese alguma, nenhum resultado de jogos já realizados 
poderão ser alterados em virtude de W x O. 

Art. 26º No local do banco de reservas poderão estar todos os atletas 
devidamente registrados e assim identificados: Técnico, Auxiliar Técnico, 
Massagista e Preparador Físico, sendo todos constantes da ficha de jogo e 
relacionados em súmula. 

Art. 27º A não apresentação de documento com foto juntamente com a ficha 
de jogo impedirá a presença do atleta ou dirigente no campo de jogo. O 
atleta só poderá jogar com documento oficial com foto RG, CNH, 
PASSAPORTE ou CARTEIRA PROFISSIONAL. 

Art. 28º Compete a COMISSÃO adotar o critério para a escolha de 
associação em caso de vacância, por desistência ou não cumprimento de 
alguma exigência deste Regulamento. 

Art. 29º Qualquer comunicação deverá ser enviada através de ofício 
devidamente assinada pelo presidente da equipe e só terá validade se 
protocolado pela COMISSÃO. 

único: Os recursos de irregularidades das partidas deverão ser enviados e 
protocolados em duas vias com o horário do protocolo à COMISSÃO na terça 
feira apos a partida na rua : Bom Jesus da Penha, 314 vila Minerva 
Guaianases, sendo que será cobrado para aceitação do recurso 3 cestas 
básicas de mantimentos alimentares, que deverá ser doado no ato da 
entrada do mesmo. Cabe a equipe que acusa o ônus da prova. 

Art. 30º A COMISSÃO poderá alterar a ordem dos jogos de acordo com seu 
interesse. Que avisará com antecedência de 24 horas antes da rodada estas 
mudanças. 

Art. 31º Em hipótese alguma as equipe poderão alterar seus nomes, sendo 
apenas autorizada a inclusão de nomes de empresas patrocinadoras aos 
nomes de origem das equipes. (os nomes deverão ter prévia análise e 
autorização da COMISSÃO). 

Art. 32º Cada equipe deverá apresentar ao arbitro da partida, 02(duas) bolas 
em condições de jogo. A equipe que não apresentar, será punida com multas 
impostas pela Comissão Disciplinar. 

Art. 33º Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO. 

 


