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REGULAMENTO GERAL
ART. 1° - A Copa Regional de Futebol Society 2018, organizada pela FNG
SPORTS, tem por finalidade incentivar a prática esportiva, proporcionando a
integração e sociabilização entre os jogadores;
ART. 2° - Compete a organização a definição de dias, locais e horários das
competições e eventos, bem como árbitros e anotadores, zelando pela lisura,
imparcialidade e a mais alta moralidade dos jogos;
ART. 3° - As equipes que participarem da Copa Regional de Futebol Society
2018 serão consideradas conhecedoras das REGRAS DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE FUTEBOL 7 SOCIETY e deste Regulamento, assim, se
submeterão, sem reserva alguma, a toda as consequências que delas possam
emanar;
ART. 4° - As inscrições serão de inteira responsabilidade dos interessados;
PARÁGRAFO ÚNICO: O Sorteio e a Tabela oficial serão apresentados no dia
do Congresso Técnico a ser realizado dia 14 de março de 2018 às 18h00 na
ACEB SP no Salão Social, sendo obrigatória a presença de um representante
de cada equipe neste dia. Caso não tenha representante deverá acatar as
decisões.
ART. 5° - Os interessados deverão preencher formulário fornecido e entregue
datada e assinada pelo responsável da equipe até a data estipulada. Não será
permitida a participação em mais de uma equipe.
ART. 6° - Poderão participar dos jogos os atletas maiores de idade, caso menor
o mesmo deverá apresentar uma carta de próprio punho pelo responsável no
caso os Pais.
ART. 7° - Cada equipe poderá inscrever no mínimo 12 (doze) jogadores e no
máximo 22 jogadores, sendo em dia de jogos somente 16 em súmula.
ART. 8° - A pontuação obedecerá aos seguintes critérios: Vitória 3 (três)
pontos, Empate 1 (um) ponto, Derrota 0 (zero) ponto e W.O a equipe será
penalizada com a perda de 1 ponto, mais 3 gols negativos.Em caso desempate
na classificação geral, o critério de desempate será os seguintes: A) W.O B)
Confronto Direto C) número de vitórias D) Saldo de Gols E) Gol Pró F)Sorteio.
PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de W.O o placar será definido em 3x0 a favor
da equipe vencedora.
ART. 9° - Será concedido um tempo de 5 (cinco) minutos de aquecimento
contando a partir da finalização do jogo anterior;
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ART. 10° - Em caso de empate na segunda fase o critério de desempate será 5
penalidades máximas, alternadas entre os jogadores das equipes. Na
permanência de empate serão realizadas penalidades alternadas até que
ocorra o desempate.
ART. 11° - O sistema de jogo será por grupos na primeira fase, sendo todos
contra todos dentro do próprio grupo, na segunda fase a copa será no sistema
de eliminatória simples. A classificação será do 1° ao 8° Colocado, respeitando
os 1°, 2° e 3° colocados de acordo com enunciado da tabela.
ART. 12° - Poderão ficar no banco os jogadores que não estiverem jogando,
sendo estes da mesma equipe, além do técnico da equipe;
ART. 13° - A duração da partida será de 25 x 25 minutos com intervalo de 5
(cinco) minutos. O tempo será corrido e não haverá pausas, exceto em caso de
necessidade.
ART. 14° - É obrigatória a utilização de caneleira na competição. Em caso de
não utilização o jogador deverá sair do jogo e retornar somente quando estiver
usando as caneleiras.
ART. 15° - Em caso de pedidos de tempo, os jogadores deverão permanecer
dentro da sua área de defesa ou no banco de reserva, com duração de 1
minuto. Será permitida somente 1 pedido de tempo a cada equipe por período.
PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o pedido de tempo não tenha sido utilizado no
primeiro período, não será acumulado no segundo período.
ART. 16° - Para que o jogo tenha inicio é necessário que tenha o número
mínimo de jogadores de acordo com a regra da modalidade, caso não ocorra
será decretado W.O.
ART. 17° - Após a quinta falta coletiva (cumulativa) por tempo de jogo a equipe
sofrerá, a cada infração posterior, um shoot out. O jogador que no total
apresentar 6 faltas será eliminado da partida;
ART. 18° - Vigoram dentro da competição as suspensões decorrentes de
acúmulos de cartões, obedecendo à seguinte qualificação: 3 cartões amarelos
– 1 partida; 1 cartão vermelho – 1 partida. Sendo que na segunda fase os
cartões NÃO serão zerados;
PARÁGRAFO 1°: Os jogadores expulsos cumprirão suspensão automática na
próxima partida e dependendo da gravidade da ocorrência aguardam
julgamento do TJD (Tribunal de Justiça Desportivo).
PARÁGRAFO 2°: A suspensão também se aplicará a comissão técnica,
somente no cartão vermelho.
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ART.
19°
-Em
caso
de
cartões
disciplinares:
Cartão Vermelho: o atleta que sofrer esta penalidade não poderá continuar na
partida.
Cartão Amarelo: o atleta que receber o cartão disciplinar amarelo, ficará fora
da partida por DOIS MINUTOS e sua equipe se recompõe automaticamente
com outro atleta em seu lugar na mesma hora, e assim que der os dois minutos
se o atleta quiser voltar a partida ele está permitido.
ART. 20° - Somente serão permitidas substituições de um atleta por outro em
caso de lesão comprovada mediante atestado médico, somente será permitida
na primeira fase.
PARÁGRAFO ÚNICO: A indevida participação de jogadores suspensos ou
irregulares acarretará em pontuação para o time adversário no caso de vitória
e perda de pontos em caso de derrota – Perde-se os pontos na 1ª Fase e
Elimina na fase de mata-mata. Toda inclusão ou alteração de atletas devrá ser
efetuado até a quinta-feira 17h.
ART. 21° - É obrigatória a utilização de uniformes nas partidas com camisas,
calções e meiões idênticos. NÃO SERÁ PERMITIDO USO DE CHUTEIRA DE
CRAVO. Em caso de uniformes idêntico será fornecido colete para o time que
estiver ao lado direito da tabela.
PARÁGRAFO 1°: Não é permitida a utilização de anéis, colares, pulseiras,
entre outros objetos por parte dos jogadores.
PARÁGRAFO 2°: É permitida a utilizada de óculos, no entanto, este caso será
mencionado em súmula constando nome, número e equipe do jogador e sua
assinatura.
PARÁGRAFO 3°: Em dia de jogos será obrigatório a apresentação do RG ou
documento oficial com foto para participar do jogo.
ART. 22° - Os horários dos jogos serão obedecidos rigorosamente com
tolerância de 15 minutos somente no primeiro jogo do dia;
PARÁGRAFO 1°: Os jogos serão realizados aos Sábados e Domingos, sendo
aos sábados a partir das 17h30 e aos domingos após as 13h.
ART. 23° - Os jogos somente serão adiados em caso de condições ambientais
(chuva, trovão, problemas emergenciais e etc..) ou algo que possam prejudicar
a integridade física dos jogadores.
ART. 24 - Os jogadores envolvidos em quaisquer atitudes antidesportivas
(Brigas, Doping, Agressões a Arbitragem, etc.) serão julgados pelo Tribunal de
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Justiça Desportivo (Caberá aos dirigentes das equipes controlarem a disciplina
dos jogadores, técnicos e torcida);
ART. 25° - Os jogadores expulsos cumprirão suspensão automática na próxima
partida e dependendo da gravidade da ocorrência aguardam por julgamento do
Tribunal de Justiça Desportivo. Dessa forma, os jogadores estarão sujeitos a
suspensão por um ou mais jogos, eliminação e perda do direito de participar de
outros eventos;
ART. 26° - A premiação será a seguinte:
• 1° colocado: Troféu e medalhas + R$900,00;
• 2° colocado: Troféu e medalhas + R$500,00;
• Melhor Artilheiro: Troféu;
• Melhor goleiro: Troféu. – Será definido entre as 4 (quatro) melhores equipes
da Copa.
Trofeu para equipe Flay Play
ART. 27° - Arbitragem:



Cada Equipe deverá fazer um acerto dos jogos da primeira fase;
Valor (DEPENDE DO NUMERO DE JOGOS) O valor deverá ser pago no
primeiro jogo referente a todos os jogos da primeira fase. O valor poderá
ser parcelado 3m 3 vezes no cartão de credito

.
ART. 28° - Inscrição da Equipe:




Cada Equipe devera efetuar o pagamento na importância de R$500,00,
podendo ser efetuado 50% no congresso técnico e 50% no dia do
primeiro jogo. Inscrição poderá ser efetuada via cartão de crédito antes
do primeiro jogo.
Cada Equipe devera apresentar um cheque na importância de R$300,00
em relação a atitudes disciplinares. Em caso de tumultuo o mesmo será
descontado e a equipe eliminada na Copa Regional de Futebol Society.

ART. 29° - Aos casos omissos cabe a organização a resolução dos mesmos.
Boa sorte a todos!
Departamento de Esportes - FNG SPORTS
Fabio e Ricardo

