
 

REGULAMENTO 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

Art. 1º -       A COPA IMPRENSA DE FUTSAL / 2019, regulamentada genericamente, pela 

legislação vigente aplicável e especificamente, pelas disposições contidas 

neste regulamento. 

P. Único –  A normatização complementar e subsequente deste Campeonato será pela 

coordenação, e os atos de comunicação aos participantes, serão formalizados 

através de Boletins Oficiais, Notas Oficiais e Ofícios, expedidos pela 

Coordenação. 

Art. 2º-   As equipes que participarem deste campeonato, serão consideradas 

conhecedoras da legislação desportiva e deste regulamento, no que diz 

respeito aos seus direitos e deveres. 

Art. 3º-   É de competência da Coordenação deste Campeonato fazer cumprir este 

regulamento e resolver os casos omissos. 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4º-   São objetivos da COPA IMPRENSA de Futsal / 2019. 

I-  Promover o Futsal, em Irati e região, dando oportunidade à um grande 

número de desportistas a praticarem a sua modalidade esportiva com fins 

educativos, formativos e recreativos. 



II-  Propiciar aos praticantes da modalidade de Futsal em Irati e região, o 

estímulo recíproco, intercâmbio social, a vivência e o reflexo sobre os 

aspectos positivos do esporte, contribuindo para situar a Prefeitura Municipal 

de Irati e a Secretaria de Esporte e Lazer como centro cultural, desportivo, 

formativo e recreativo da comunidade.  

III- Descobrir novos valores esportivos do nosso município, na modalidade 

Futsal. 

  

CAPÍTULO III 

 

DA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO: 

 

Art. 5º-   A COPA IMPRENSA Futsal / 2019, será organizada e coordenada pela 

Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Irati. 

Compete à Coordenação: 

a)  Receber e verificar as inscrições de modo geral, de acordo com o 

 estabelecido neste regulamento;       

b) Elaborar os programas para as competições; 

c) Providenciar as instalações esportivas necessárias para as competições; 

d) Providenciar o material de expediente necessário; 

e) Fazer cumprir os horários pré-estabelecidos; 

f) Supervisionar a aplicação do regulamento, com base nas regras do Futsal em 

vigor no país, bem como outros assuntos de ordem técnica; 

g) Tomar decisões quando necessário, em qualquer assunto referente as 

competições; 

h) Homologar os resultados das competições; 

i) Resolver os casos omissos; 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA: 

 

Art. 6º- A justiça e a disciplina esportiva serão exercidas na COPA IMPRENSA de 

Futsal / 2019, pelo Tribunal de Penas da Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer. 

Par. I - Em toda e qualquer agressão, seja à EQUIPES DE ARBITRAGEM, ATLETAS 

OU DIRIGENTES, o atleta infrator estará automaticamente suspenso por (um) 

ano ou mais de todas as atividades da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTE, conforme o que for determinado pela coordenação.  

Art. 7º-   A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, aplicará as punições aos atleta 

infratores, baseado no CBJD. 

 

DO CONGRESSO 

 

Art. 9º - Para a realização da COPA IMPRENSA de Futsal/ 2019, reuniram se para o 

Congresso Técnico, no dia 28/01/2019, os representantes de todas as 

equipes. 

Art. 10º - A confirmação das equipes aconteceu 28/01/2019, com a devolução da Ficha 

de Inscrição preenchidas, até as 17 horas.  

 O sorteio das chaves foi realizado no Congresso Técnico do dia 30/01/ 2018, 

com as equipes confirmadas. 

 



 

 

 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 11º - Poderão participar da COPA IMPRENSA de Futsal/ 2019, atletas nascidos em 

2004 e anos anteriores, que desejarem participar do Campeonato, sendo livre a 

participação no mesmo, inclusive atletas que tenham vínculo em Campeonatos da 

Federação Paranaense de Futebol de Salão. 

Art. 12º - O prazo de confirmação das equipes, expirará no dia 28/01/2019, até as 17h. 

Art. 13º - O número estipulado de participantes será de no máximo 15 (quinze) e no 

mínimo de 10 (dez) atletas por equipe. 

Art. 14º-  Cada atleta poderá ser inscrito por apenas 01 (uma) equipe. 

Par. 1º-   No caso de um atleta assinar por mais de uma equipe, este estará suspenso 

por 60 (sessenta) dias e impedido de participar do campeonato. 

Art. 15º-   Após o início da primeira partida da equipe, não será mais permitido a 

inscrição de atletas, exceto em caso de lesão grave comprovada por atestado 

médico, onde o atleta poderá ser substituído. 

Art. 16º-   No banco de reservas, somente poderão ficar: 01 (um) técnico, 01(um) 

massagista, além dos atletas reservas devidamente uniformizados. 

Art. 17º-   A aptidão física e o estado de saúde dos atletas, são de inteira 

responsabilidade dos dirigentes de cada equipe. 

Art. 18º-   As equipes deverão apresentar-se devidamente uniformizadas para cada 

jogo. 

Par. 1º-   O uniforme obrigatório será: camisas da mesma cor e numeradas, calção, 

meias, caneleiras e calçado adequado. 

Par. 2º -  No caso de coincidir os uniformes, será realizado um sorteio antes do jogo, 

para saber quem deverá trocar de uniforme. A equipe que perder o sorteio 

terá 15 (quinze) minutos para trocar de uniforme. 



 

CAPÍTULO VII 

 

DA PREMIAÇÃO: 

A Secretaria de Esporte e Lazer / Prefeitura Municipal ofertará a Premiação 

de medalhas e troféus para as equipes 1a e 2a   colocadas, além de troféus 

para o artilheiro, goleiro menos vazado e equipe mais disciplinada do 

campeonato. 

CAPÍTULO VIII 

 

DAS PENALIDADES E RECURSOS: 

 

Art. 19º-   Havendo qualquer irregularidade por parte de atletas, delegações, árbitros ou 

dirigentes, membros e/ou comissões envolvidas na competição, será aplicado 

o estabelecido pela Secretaria de Esporte. 

Art. 20º-   Estará automaticamente suspenso por uma partida o atleta que, receber 03 

(três) cartões amarelos, consecutivos ou não, ou um vermelho. Em nenhuma 

fase da competição os cartões serão zerados. 

Par. 1º-   O recebimento de um cartão vermelho, não elimina os cartões amarelos 

acumulados. 

Par. 2º-   A suspensão de que trata este artigo, será cumprida na partida seguinte à que 

tiver ocorrido a penalização e, dependendo do fato, o participante ficará sujeito 

ao que for estabelecido pela Secretaria de Esporte. 

Art. 21º-   Toda e qualquer denúncia deverá ser encaminhada à Coordenação até as 17h 

(dezessete horas) do 1º dia útil após o jogo, juntamente com as provas da 

denúncia acompanhada de uma taxa de R$ 100,00 (cem reais), a qual será 

encaminhada ao Secretário de Esporte para análise. 

Art. 22º-   A equipe e todos os seus atletas mais os dirigentes constantes na ficha, que 

não comparecerem para jogar, ou seja, (perder por W x O), será 

desclassificada da competição e ficará suspensa das atividades esportivas da 

Secretaria de Esporte e Lazer de Irati, por 01 (um) ano, a partir da data do 

jogo, tendo que pagar a sua taxa de arbitragem referente a partida. Os que 



não comparecerem e possuírem uma justificativa deverão apresentá-la no 

prazo de 7 (sete) dias a contar da data do jogo, após isto não será mais aceita. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS: 

Art. 23º-   Nenhum participante poderá negar desconhecimento de qualquer decisão 

referente à este Campeonato, desde que tenha sido publicada em Boletim ou 

Nota Oficial, Editais, por Ofícios ou que esteja neste Regulamento. 

Art. 24º-   Toda e qualquer equipe deverá ter um responsável maior de 18 (dezoito 

anos), que responderá pela parte disciplinar de todos os integrantes dessa 

equipe, dentro e fora das competições. 

Art. 25º-  Se uma equipe for desclassificada ou abandonar a competição, será 

considerada perdedora pelo placar de 03 (três) a 00 (zero), independente de 

outras penalidades a serem aplicadas pela Secretaria de Esporte e Lazer. 

Todos os seus resultados na competição serão anulados passando a ser 

considerado o placar de 03 (três) a 00 (zero) favorável a seus adversários. 

Art. 26º-   A Organização e Coordenação não se responsabilizam por acidentes antes, 

durante e depois de qualquer jogo. 

Art. 27º- Não haverá tolerância para o início dos jogos, se uma equipe não comparecer 

para o jogo no horário marcado, este perderá os pontos por W x O e ainda 

deverá pagar a taxa de arbitragem do jogo em questão. 

CAPÍTULO X 

DA DOCUMENTAÇÃO: 

Art. 28º- Será obrigatório a apresentação das Cédulas de Identidade ou outro 

documento que comprove identificação dos participantes de cada equipe, em 

qualquer momento que for solicitado pela coordenação. 

P. Único       No caso da participação irregular de atleta, a equipe será responsabilizada e 

ficará sujeito ao que for decidido pela Secretaria de Esporte e Lazer. 



 

 

 

CAPÍTULO XI 

DA ARBITRAGEM: 

Art. 29º - A arbitragem será escalada pela Associação de Representantes e Árbitros de 

Irati (ARAI) e em hipótese alguma poderá ser recusada pelas equipes. 

Art. 30º -   A taxa de arbitragem das equipes participantes da COPA IMPRENSA de 

Futsal / 2019, será de R$ 100,00 (cem reais) por equipe paga antes do início 

do jogo, sem o que a mesma não terá condição de jogo. 

 

CAPÍTULO XII 

 

REGULAMENTO TÉCNICO 

 

A COPA IMPRENSA de Futsal/ 2019 de Irati, será regido pelas Regras Oficiais da 

Federação Paranaense de Futsal obedecendo, entretanto, as seguintes normas: 

1ª FASE e 2ª FASE 

 A fórmula de disputa será pelo sistema de eliminatória dupla na 1ª e 2ª fase. 

O campeonato será disputado por 18 (dezoito) equipes divididas em (02)                                                                    

duas chaves “A” e “B”. 

 Na segunda fase as equipes classificadas formarão nova chave, chave “C” 

com 08 (oito) equipes, classificando as 04 (quatro) melhores para a semifinal. 

 Para a fase semifinal classificarão 04 (quatro) equipes. 

              Por ser sistema de ELIMINATÓRIA DUPLA, em caso de empate nos jogos, a 

decisão será através de cobrança de 05 (cinco) penalidades máximas alternadas por atletas 

que estejam inscritos na súmula e relacionados para o jogo. 

a) Se persistir o empate: 

 Quantas séries de 01 (uma) penalidade máxima alternada forem necessárias 

até que uma equipe obtenha a vantagem, cobradas pelos atletas que não 

tenham participado das cobranças anteriores. 

 



 

 

FASE SEMI-FINAL 

 

Na fase semifinal, as 04 (quatro) equipes classificadas jogarão em melhor de 02 

partidas e em caso de dois resultados iguais ou vitórias alternadas 

independentemente de saldo de gols, ocorrerá disputa direta por penalidades 

máximas, batidas em uma série de 05 (cinco) penalidades alternadas, cobradas por 

atletas diferentes, os quais tenham sido relacionados para o jogo. 

 Se persistir o empate, serão cobradas quantas séries de 01 (uma) 

penalidade máxima, sempre alternadas e por jogadores diferentes, até que 

se conheça um vencedor. 

FASE FINAL 

Os vencedores da fase semifinal disputarão as finais em melhor de 02 (duas) 

partidas. 

 Fase final: Se terminar empatada a partida, a decisão será através de 

penalidades máximas como nas fases anteriores. 

 

                 2 -  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação. 

  

 Irati, 28 de janeiro de 2019. 


