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REGULAMENTO DA  1ª COPA SENIVAL 
MASTER FUTEBOL AMADOR 2017

CAPITULO I
Da PARTICIPAÇÃO

Esta copa contará com a participação de 48 (quarenta e oito equipes), pré-
selecionadas pela S&S SPORTS – AGÊNCIA ESPORTIVA.

CAPITULO II
Sistema de Disputa

Artigo 1º - As 48 (quarenta e oito) equipes serão sorteadas em 16 (dezesseis)
grupos  de  3  (três),  as  equipes  as  jogarão  em  sistema  classificatório,
classificando o 1º e 2º colocado de cada grupo. Em caso de empate entre duas
equipes na 1ª Fase no grupo o critério para desempate é o seguinte:

1º - Saldo de Gols;
2º - Maior número de gols marcados;
3º - Menor número de gols sofridos;
4º - Menos cartão vermelho;
5º - Menos amarelo;

PONTUAÇÃO
VITÓRIA 03 PONTOS
EMPATE 01 PONTO
DERROTA 0 PONTO

Os jogos terão um tempo de 70 (setenta) minutos divididos em dois tempos de 
35 (trinta e cinco) minutos com 5 (cinco) minutos de descanso.
 
Artigo 2º - A partir da 2ª Fase os jogos serão sempre eliminatórios, em caso de
empate as decisões serão em penalidades máxima nos mesmos moldes da
FIFA.

Artigo  3º -  A  tolerância  por  atraso  será  de  20  (vinte)  minutos  apenas  no
primeiro jogo jogado do dia. Toda equipe deverá estar no local do jogo com
antecedência de 30 (trinta) minutos antes do seu horário marcado para o jogo.

Em caso de W.O, o placar se tornará 1x0, para todas as equipes do grupo,
independente de jogos anteriores e a equipe infratora estará eliminada da  1ª
COPA SENIVAL MASTER FUTEBOL AMADOR 2017 e das respectivas copas
organizada pela S&S SPORTS – AGENCIA ESPORTIVA.
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O  W.O só  é  confirmado  por  alguém  da  organização,  podendo  haver  bom
senso. 

CAPÍTULO III
Das Inscrições

Artigo 4º - Toda equipe poderão inscrever no mínimo 15 (quinze) e no máximo
25 (vinte e cinco), isto e nascido em 1977 e mais 04 (quatro) atletas nascidos
em 1979 e 01(um) atleta maior de 18 anos, sendo que esse jogador só poderá
jogar no gol. Os atletas poderão ser inscritos até a 2ª FASE, sendo que um
atleta não poderá jogar por mais de uma equipe caso ocorra, o fato se torna
uma dupla inscrição, onde o atleta será eliminado juntamente com a equipe
infratora, ou seja, a 2ª equipe a qual utilizou o atleta. 

§ 1º – Não será aceito substituição de atletas que conste na relação de outra
equipe,  mesmo que não tenha jogado,  somente em casos que comprove a
substituição com documentos que justifique e depois  analisado pelo comitê
organizador da COPA.

Artigo  5º  -  Poderão  ficar  no  banco  de  reservas  apenas  os  atletas
uniformizados mais o técnico e um auxiliar técnico e o massagista, cada equipe
poderá fazer  no Máximo 7  (sete)  substituições incluindo o goleiro.  O atleta
substituído não poderá permanecer no banco de reservas, e o mesmo deverá
deixar a área do campo.

§ 1º – Somente poderá utilizar a área técnica para passar instruções ao seus
jogadores um membro da comissão, no caso de não obedecer as normas deste
regulamento a equipe será penalizada.

§ 2º  –  Não será  aceito  manifestações  de  atletas  que compõe o  banco  de
reserva, todos deverão ficar sentados sem nenhuma manifestação quanto a
arbitragem ou com a organização da copa.

Artigo 6º - O documento exigido pela organização será o RG Original, Carteira
Nacional de Motorista, Passaporte e documento originais e oficiais aprovado
pelo conselho Federal Ex;CREF,CRM,OAB.

Artigo 7º - A equipe que iniciar ou incluir durante o decorrer do jogo, atleta que
não conste na relação nominal, tendo sua participação caracterizada através
da sumula, será eliminada da competição e os pontos revertidos para equipe
adversaria.

§ 1º – A equipe só poderá iniciar a partida com número mínimo de 8 (oito) 
atletas, caso não tiver será caracterizado W.O

§ 2º –  Em caso de contusão que impeça á equipe permanecer com número
mínimo de atletas permitido, o arbitro aguardará por até  10 (dez) minutos o
restabelecimento do atleta contundido antes de dar por encerrada a partida.
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CAPÍTULO IV
Da Disciplina

Artigo 8º - O árbitro da partida e a Autoridade Máxima em campo, portanto,
qualquer atleta que agredi-lo estará automaticamente eliminado da Copa se for
constatado  mais  de  um  atleta  a  equipe  estará  eliminada  da  copa.  Se  for
dirigente torcida ou membros da comissão técnica a equipe estará eliminada da
copa sem direito a recurso.

Artigo 9º - Cada equipe é responsável por sua torcida, se uma determinada
torcida atrapalhar o bom andamento de uma partida a sua equipe responderá
pelos atos, podendo até ser eliminada da  1ª COPA SENIVAL MASTER DE
FUTEBOL AMADOR 2017 e das copas onde a  S&S SPORTS – AGENCIA
ESPORTIVA estiver participando da organização da copa.

Artigo 10º  - O cartão vermelho suspende automaticamente independente da
fase e de acordo com a gravidade da indisciplina cometida o mesmo poderá
receber outras punições julgada pela coordenação geral da copa. Os Atletas e
comissão  técnica  expulsos,  não  poderão  permanecer  dentro  do  campo  e
cumprirão suspensão no jogo seguinte.

Artigo 11º - Caso houver briga generalizada entre as equipes dentro ou fora de
campo, o jogo será cancelado e as duas equipes estarão eliminadas da copa e
das copas organizada pela S&S SPORTS - AGÊNCIA ESPORTIVA.

CAPÍTULO V
Disposições Gerais

Artigo  12º -  Toda  equipe  terá  que  trazer  2  (dois)  uniformes  com cores
diferentes,  em caso de coincidência  nas cores  do uniforme haverá  o bom
senso para a troca,  não havendo acordo entre as equipes,  quem estiver  a
esquerda da tabela de jogo terá 10 (dez)  minutos para a troca do mesmo,
informamos também que toda equipe terá que trazer 1 bola que recebera no
ato da inscrição e se responsabilizar pela mesma.

Artigo 13º - A Comissão organizadora e seus apoiadores e os patrocinadores
deste evento não se responsabilizarão por acidentes ocorridos antes, durante e
depois  de  cada  partida  com  atletas,  Diretores  e  torcedores  das  equipes
participantes.

Artigo 14º -  Será criada uma comissão disciplinar, que julgará os casos de
indisciplina  da  copa,  permitindo  as  partes  envolvidas,  quando  se  julgar
necessário a participação no julgamento, bem como sua defesa.
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§  1º  –  As  equipes  que  não  cumprirem  as  regras  do  regulamento  estarão
sujeitas as seguintes penalidades;

a) ADVERTÊNCIA;
b) PERDA PONTO;
c) ELIMINAÇÃO.

§ 2º –  As equipes participantes da  1ª COPA SENIVAL MASTER FUTEBOL
AMADOR,  desde  de  já  indicam  e  reconhecem  a  COMISSÃO
ORGANIZADORA  como  a  única  e  definitiva  instância  para  resolver  as
questões que surjam entre elas, e a coordenação geral da  COPA, desistindo
ou renunciando, expressamente assim de valer-se da JUSTIÇA COMUM para
esses fins. 

Artigo  15º  -  Nos campos de grama sintética  não  será  permitido  o  uso  de
chuteiras de cravos (borracha, silicone e plásticos), a equipe será responsável
pelo uso de calçados apropriados de seus atletas para os jogos, no caso do
descumprimento a equipe poderá sofrer as seguintes punições;

Artigo 16º - Conforme normas Estadual, Municipal e Federal, estão proibidos o
uso de fumaça, sinalizadores, vulcão, rojões de mãos e afins.  Cangalhas e
Grandolas estão autorizadas em local pré definidos pela organização.

Artigo 17º - A tabela e horário de jogos serão de competência do organizador 
da Copa. E não serão aceitas solicitações das Agremiações para alteração de 
Jogos, exceto em caso de força maior.

CAPÍTULO VI
ADIAMENTO, CANCELAMENTO, SUSPENSAO E 
ENCERRAMENTO ANTECIPADO DE PARTIDA

Artigo  18º  -  Constituem motivos  para  uma partida  não  se  iniciar  ou,  após
iniciada, ser declarada Suspensa ou Encerrada Antecipadamente pelo Arbitro:

a) Falta de garantia ou segurança para a partida;
b) Conflitos Graves;
c) Mau estado do gramado;
d) Falta de iluminação adequada;
e) Motivo extraordinário, não provocado pelos Clubes, seus dirigentes e

torcedores, e que represente uma situação de comoção incompatível

com a realização ou continuidade da partida.
§ 1º –  Quando uma partida não se realizar ou for paralisada pelos motivos
previstos nas alíneas “a”,”b” deste artigo, assim se procedera, após julgamento
do processo correspondente pela comissão organizadora.

I. Se a Não Realização ou Paralisação da Partida nas hipóteses deste
parágrafo se der por culpa de um dos Clubes ou de sua torcida, tal
Clube será considerado perdedor por W.O

5



II. Os dois Clubes serão considerados perdedores por W.O, se ambos
ou  suas  torcidas  forem  responsáveis  pela  Não  Realização  ou
Paralisação da Partida, desconsiderados eventuais gols marcados.

§  2º  –  Quando  a  Não  Realização  ou  Paralisação  da  Partida  se  der  em
consequência  das situações previstas  nas letras  “d” e  “e”,  deste  artigo,  a
partida  será  disputada  ou  complementada,  mantidos  placar,  punições  por
cartões, documentação e atletas habilitados no momento da Paralisação. 

§ 3º – Quando a partida terminar aos 17 (dezessete) minutos do Segundo 
Tempo estará encerrada a partida e mantido o Placar.

CAPÍTULO VII
DAS TAXAS

Artigo 19º - Será cobrado uma taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento
e cinquenta) reais e mais a taxa de arbitragem no valor de R$ 120,00 (cento e
cinquenta)  reais  por  jogo  e  este  valor  deverá  ser  pago  antes  do  início  da
partida.

CAPÍTULO VIII
DAS PREMIAÇÕES

Artigo 20º -  Será dado troféus e mais 1 fardamento do 1º ao 4º Colocado e
troféus para artilheiro e goleiro menos vazado do campeonato.
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