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BOLA CINCO ESPORTES 

COPA BOLA CINCO 2.020 - 33ª INTER ESCOLAS DE FUTSAL  

Vimos por meio desta, convidar esta conceituada Escola (Esportes/ Pedagógica) para participar da 
33ª edição da COPA BOLA CINCO – 33ª INTERESCOLAS DE FUTSAL.  

Segue abaixo algumas informações: 

A coordenação é do 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 é consultor, idealizador da Copa, responsável pela elaboração da tabela e toda 
programação da copa. 

O Congresso Técnico será na QUINTA FEIRA DIA 27/02/2020, no Colégio Pentágono Perdizes, as 
19h45. 

Na ocasião os responsáveis discutem, Regulamento, programação, Taxas, inclusões, exclusões e 
demais assuntos referentes a edição de 2020. Data limite para confirmação das categorias, cessão de 
ginásios para jogos e informação das datas disponíveis para realização de jogos será dia 23/03/20.    

  

Previsão de início da Copa: 1ª semana de abril – (dias a 03 e 04) .  

INFORMAÇÕES  GERAIS  

ANOS NASCIMENTO 

MASCULINO - Sub 08 (2012); sub 09 (2011); sub 10 (2010); sub 11 (2009); sub 12 (2008); sub 13 (2007); sub 
14 (2006); sub 15 (2005); sub 16 (2004) e sub 18 (2002/2003).  

FEMININO – SERÁ AJUSTADO ENTRE OS PARTICIPANTES - Sub 13 (2007/08/09); sub 15(2005/2004); sub 
17(2003/2002 + 2 de 2001) 

 
FORMA DE INSCRIÇÕES 
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 - CARÔMETRO) 

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 VALIDAR OS ATLETAS. 

 
A coordenação pede para que os professores levem cópias da do CARÔMETRO para serem usadas como 
pré- súmulas.  

Identificação do carômetro: Todas as equipes deverão enviar o cartelão para coordenação, que deixará 
disponível no site e poderá ser utilizado para identificação dos atletas, quando necessário. A atualização 
sempre ficará a cargo do professor que ficará responsável pela validação do atleta, junto a um coordenador, 
ou anotador escalado. 
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Documento de identificação para categoria sub 08: Não serão aceitos Certidões de Nascimento, o 
documento hábil para identificação do atleta, será: RG, Passaporte, ou Carteira da escola com foto. 

 
As entidades deverão entregar a relação nominal de suas equipes até 30/03/2020, ou em sua primeira 
partida, o limite de inscritos é de 22 (vinte e dois) alunos por categoria, podendo completar 03 (três) 
inscrições até 10/09/2020 perfazendo um total de 25 (vinte e cinco) inscritos. Lembramos que as equipes 
que inscreverem menos que 22 (vinte e dois) atletas, não poderão completar o número em setembro, mas 
inscrever somente os 03 (três) liberados pelo regulamento.    
 
Pontuação: a contagem dos pontos será a seguinte: Vitória (3 pontos); empate (02 pontos); derrota (01 
ponto) e W.O. (- 01 ponto) 

 
Nas categorias sub 08, 09 e 10, quando as duas equipes estiverem com 10, ou mais atletas, deverão fazer 
05 (cinco) substituições, inclusive do goleiro. Caso uma das equipes, ou as duas não tiver com goleiros, entre 
os reservas, deverá colocar um atleta de linha, podendo revezar entre os que entraram na etapa, em que 
houve a necessidade. 
Nas categorias, sub 11 e 12: quando as duas equipes estiverem com 10 (dez), ou mais atletas, serão 
mantidas as 04 (quatro) substituições na segunda etapa, já previstas no Regulamento Esportivo. 
 
 

Tempo Extra, não obrigatório (05 minutos não oficial): Será realizado antes do início da partida, sempre que 
as equipes tiverem número suficiente para que isso aconteça, caso uma das equipes venha com numero 
insuficiente e tenha que repetir atletas de jogo, o tempo extra poderá ser cancelado ou realizado após o 
final da partida. Para garantia da realização do tempo extra, as equipes não poderão atrasar, pois caso haja 
atraso que comprometam as partidas subsequentes, ou a cessão do ginásio cedido para os jogos 
(ultrapassar horário de encerramento), o coordenador solicitará o cancelamento do Tempo Extra. 
 
Foi destacado por vários professores presentes, o comportamento de pais (torcedores) em jogos das várias 
categorias, principalmente nas pequenas (sub 08,09,10, 11 e 12), onde em alguns jogos os exemplos dados 
pelos mesmos foram péssimos, com ofensas morais e ameaça de agressão aos árbitros e adversários. Nesta 
edição a COORDENAÇÃO SERÁ MAIS RÍGIDA, SENDO QUE SE HOUVER TUMULTO, AMEAÇAS DE AGRESSÕES, 
OFENSAS MORAIS ACENTUADAS A EQUIPE DE TRABALHO, ADVERSÁRIOS, AS PARTIDAS EM QUESTÃO SERÃO 
PARALISADAS, AS OCORRÊNCIAS SERÃO ANALISADAS E OS ENVOLVIDOS E/OU CAUSADORES PODERÃO SER 
EXCLUÍDOS DO EVENTO NESTA E NA PRÓXIMA EDIÇÃO DA COPA (2019 E 2020). 
 
Nesta edição, os troféus serão personalizados. 
– Bolas: todas as equipes deverão levar pelo menos uma bola de cada categoria, em condições de jogo. A 
equipe anfitriã não se obriga a fornecer bolas para equipes visitantes. A falta de bolas para realização da 
partida pode acarretar em W.O. para equipe causadora. 
 

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

 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Forma de disputa para 2020: Será mantido o formato dos anos anteriores, as equipes serão divididas em 
dois grupos, jogando entre si, dentro do mesmo, classificando-se na seguinte forma: 

 

http://www.bola5.com.br/
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Se for 2 grupos A e B: 

TAÇAS OURO/BOLA 5 OURO -  

SEMI: 1A X 2B e 1B X 2A 

FINAL OURO: Vencedores 

FINAL BOLA 5 OURO: Perdedores 

TAÇAS PRATA/BOLA 5 PRATA 

SEMI: 3A X 4B e 3B X 4A 

FINAL PRATA: Vencedores 

FINAL BOLA 5 PRATA: Perdedores 

TAÇAS BRONZE/BOLA 5 BRONZE 

SEMI: 5A X 6B e 5B X 6A 

FINAL BRONZE: Vencedores 

FINAL BOLA 5 BRONZE: Perdedores 

Se for grupo único: 

TAÇA OURO/BOLA 5 OURO 

SEMI: 1° x 4° e 2° x 3° 

FINAL OURO: Vencedores 

FINAL BOLA 5 OURO: Perdedores 

TAÇA PRATA/BOLA 5 PRATA 

SEMI: 5° x 8° e 6° x 7° 

FINAL PRATA: Vencedores 

FINAL BOLA 5 PRATA: Perdedores 

TAÇAS BRONZE/BOLA 5 BRONZE 

SEMI: 9° x 12° e 10° x 11° 

FINAL BRONZE: Vencedores 

FINAL BOLA 5 BRONZE: Perdedores 

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 número 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. 

Previsão de término: 2ª quinzena de novembro de 2020 e ou 1ª semana de dezembro. 

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 deverão incluir os encargos 
(13%) em seus valores.                                                             

Taxa única de participação – Independente do nº de categorias: R$ 1.105,00 por escola/ clube.  

Manutenção da arbitragem + prêmios: R$ 110,00 por partida, por equipe. 

Equipes participantes em 2019: Anglo Morumbi, Beit Yaacov, COC Sapiens, Coorpercotia, CSA Objetivo 
Butantã, Grajau, Iavne, L.B.V., Paineiras Morumbi, Pentágono Perdizes, Pentágono Alphaville, São Paulo 
FC, Sapiência Taboão da Serra, Silvio Gonzales, Tancredo Neves e Tênis Clube Paulista,                                     

 


