
DECISÕES DO CONGRESSO TÉCNICO 

Participantes aprovam inclusões de novos participantes e alterações sugeridas.   

Na última segunda feira dia 06 de março, foi realizado o Congresso Técnico do 30º 

Interescolas de Futsal/ Copa Bola Cinco. 

A coordenação continuará com o Bola Cinco Esportes (acompanhamento dos jogos, 

recolhimento das fichas, escalas de arbitragem e coordenadores, informações técnicas, 

alterações de tabela e manutenção do site). O professor Geraldo continuará como 

consultor da Copa.  

A matriz de tabela dos anos anteriores será mantida, a data limite para confirmação das 

categorias e informação das datas disponíveis para realização de jogos será dia 

20/03/17. O início da copa será na semana do dia 02 a 06 de maio 2017. 

Coletiva 01 (Relação Nominal) - Preencher nome completo data de nascimento, nº RG 

ou passaporte, carimbo e assinatura de um representante da entidade (Diretor, 

Coordenador ou Presidente) responsabilizando-se pela veracidade das informações. As 

fichas coletivas deverão ser enviadas por e-mail ao Bola 5, bola5@bola5.com.br, com 

todas as informações solicitadas. 

Coletiva 02 (Álbum com fotos) 

Colar foto recente, preencher nome completo, data de nascimento, nº RG. 

O ÚLTIMO ESPAÇO SERÁ PARA O REPRESENTANTE DO BOLA CINCO 

AUTENTICAR, APÓS CONFERIR COM DOCUMENTOS DOS ATLETAS 

ESTA FICHA DEVERÁ SER ENTREGUE NA 1ª PARTIDA, JUNTO COM 

DOCUMENTOS PARA ANOTADOR E/OU COORDENADOR VALIDAROS ATLETAS. 

As entidades deverão entregar até 14/04/2017  a relação nominal de suas equipes, com 

até 22 (vinte e dois) alunos por categoria, podendo completar 03 (três) inscrições até 

18/09/2017 perfazendo um total de 25 (vinte e cinco) inscritos A coordenação pede para 

que os professores levem cópias da relação nominal dos inscritos para serem usadas 

como pré- súmulas. 

O Regulamento Geral encontra-se no novo site www.bola5.com.br 

Forma de disputa para 2017: Será mantido o mesmo formato dos anos anteriores, as 

equipes serão divididas em dois grupos, jogando entre si dentro do mesmo, 

classificando-se para: 

Taça Ouro: classificadas em 1º e 2º de cada grupo 

Taça Bola Cinco Ouro: classificadas em 3º e 4º de cada grupo 

Taça Prata- classificadas em 5º e 6º de cada grupo 



Taça Bola Cinco Prata: classificadas em 7º e 8º de cada grupo 

Taça Bronze: classificadas em 9º e 10º de cada grupo 

Taça Bola Cinco Bronze: classificadas em 11º e 12º de cada grupo  

Serão aceitas inscrições de até 16 entidades por categoria (nunca ultrapassando 08 

rodadas na fase classificatória). A preferência nas inscrições, será para entidades que 

participem com 02 ou mais categorias; as entidades que queiram participar com apenas 

01 categoria, ficarão sujeitas ao numero de vagas existentes. 

As equipes que participarem com número menor de categorias, quando quiserem 

mandar jogos, deverão ceder seus ginásios de esportes para o mínimo de 03 jogos. 

Os custos de arbitragem, monitor, site, coordenação, premiação (medalhas e troféus 

para as 03 finais) serão rateados entre os participantes e divididos em 06 parcelas que 

deverão ser pagas através de boletos bancários nos vencimentos combinados, sendo que 

os participantes que necessitarem de nota fiscal deverão incluir os encargos (13%) em 

seus valores. CANCELAMENTOS DE BOLETOS ACARRETARÁ UM CUSTO 

DE R$ 25,00 CADA 

Equipes com pagamentos atrasados poderão ter suas partidas suspensas, até o momento 

em que atualizarem os pagamentos. Os jogos semifinais e finais serão jogados em 

Ginásios cedidos pelas equipes participantes em condições de sediar estes jogos. 

MASCULINO - Sub 08 (2009); sub 09 (2008); sub 10 (2007); sub 11 (2006); sub 12 

(2005);  sub 13 (2004); sub 14 (2003); sub 16 (2001/02) e sub 18 (1999/2000). 

FEMININO - Sub 13 (2004/05/06...); sub 15 (2002/2003) e sub 17 (2000/ 01 + 02 ano 

1999) 

Início previsto para 02 a 05 de maio e final para 2ª quinzena de novembro de 2017. 

Taxa única de participação: R$ 800,00 por escola/ clube (independente do nº de 

categorias). Manutenção da arbitragem + prêmios: R$ 80,00 por partida, por equipe. 

Equipes presentes no Congresso: Anglo Morumbi, Beit Yaacov, Certus, Cermac, COC 

Sapiens, Grajau, L.B.V., Liceu Carvalho Pinto, Novo Espaço, Pentágono Perdizes, , São 

Paulo FC, Tênis Clube Paulista. 

Outras equipes confirmadas: Chute Inicial, Coorpercotia, Iavne, Jardim São Paulo 

Cataguases, Nossa Senhora das Dores, Pentágono  Alphaville,  Projeto Vida e Veruska. 


