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REGULAMENTO ESPORTIVO 

COPA DOS CAMPEÕES 2017 

1 - DA FINALIDADE 

1.1.  A COPA DOS CAMPEÕES ARCO/SPM 2017 tem como finalidade principal o confronto entre as equipes Campeãs da 
COPA ARCO DE FUTSAL POR REGIÃO 2017. 

Parágrafo Único: A COPA DOS CAMPEÕES ARCO/SPM 2017 será regida basicamente pelas regras oficiais do FUTSAL. 

02 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

2.1.  Todos os jogos acontecerão no GINÁSIO DO PACAEMBU (Praça Charles Miller - Pacaembu, São Paulo - SP, 01234-
010) – Entrada do Ginásio de Esportes pela Rua Capivari, portão 23.; 

03 – DAS EQUIPES 

3.1. As equipes serão compostas exclusivamente por Associados da ARCO/SPM. 

3.2. Não será permitida a inclusão de dependentes ou convidados. 

3.3. Para formação e montagem da Equipe, poderão ser inscritos atletas associados de até três unidades da mesma 
região, compondo assim uma equipe única. 

3.4. A equipe será composta por 01 goleiro + 04 atletas na linha + reservas. Cada equipe poderá inscrever no mínimo 10 
(dez) e no máximo 15 (quinze) atletas. 

3.5. Apenas equipes devidamente formadas, ou seja, de acordo com as regras previstas neste regimento poderão jogar. 

04 – DA INCLUSÃO DE NOVOS ATLETAS 

4.1. Os times poderão optar pela inclusão de até quatro atletas, sendo 02 jogadores do Terceiro e 02 jogadores Quarto 
colocado da mesma região. 

4.2. As inscrições individuais dos novos atletas deverão ser realizadas através do email: lais@arcospm.org.br  

4.3. Todas as equipes devem enviar uma relação atualizada dos atletas, com as devidas inclusões permitidas neste 
regulamento. 

05 – DA FORMA DA DISPUTA 

5.1. Sábado – 04/11 (Seletivas): 02 CHAVES DE 03 | JOGAM POR PONTOS | ENTRE SI | CLASSIFICA O 1º COLOCADO. 

5.2.  Domingo – 05/11: ELIMINATÓRIA SIMPLES 

5.3. Quartas de final: As 8 equipes serão sorteadas e se enfrentarão em partida eliminatória Simples, classificando as 
vencedoras para semifinal. 

5.4. Semifinal: As equipes classificadas na fase anterior jogarão na forma de Eliminatória simples, classificando as 
vencedoras para a final, enquanto as perdedoras disputarão o 3º lugar. 

5.5. Final: As duas equipes vencedoras da fase semifinal disputarão o título, enquanto as perdedoras disputarão o 3º 
lugar. 

Parágrafo Primeiro. Em caso de empate por pontuação entre as equipes que disputarão as seletivas no sábado, 04//11, serão 
considerados os seguintes critérios, nas seguintes ordens para classificação das equipes: 1º Saldo de Gols | Melhor ataque | 
Melhor defesa / Partida entre os empatados / Sorteio. 

Parágrafo Segundo. Na disputa da fase final, em caso de empate no tempo normal de jogo, das partidas das quartas, semifinal e 
disputa de 3º lugar, a partida será decidida através de cobranças de penalidades máximas, conforme normas da FPFS. 

Parágrafo Terceiro: Em caso de empate no tempo normal de jogos da partida Final (decisão do título), a mesma será decidida 
através de uma prorrogação de 5x5 minutos corridos, jogados integralmente. 
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REGULAMENTO ESPORTIVO 

COPA DOS CAMPEÕES 2017 

06 - DOS JOGOS 

6.1. A arbitragem da competição ficará a cargo de árbitros formados pela Federação Paulista de Futsal, escalados pela 
Empresa BOLA CINCO ESPORTES, a quem detém a coordenação da COPA DOS CAMPEÕES ARCO/SPM 2017. 

6.2. No banco de reservas somente poderão permanecer o técnico, o massagista e os atletas, desde que devidamente 
uniformizados.  

Parágrafo Primeiro. As equipes deverão se apresentar para as partidas devidamente uniformizadas, ou seja: calções, camisas e 
meias no mesmo padrão de cores.  

Parágrafo Segundo.  A coordenação fornecerá coletes numerados, caso seja necessário. 

Parágrafo Terceiro. Os atletas deverão atuar com tênis apropriado à prática do futsal, sendo o uso da caneleira obrigatório. 

6.3. Os jogos serão das seletivas, semifinais e disputa de 3º lugar, serão disputados em dois tempos de 20 (vinte) minutos, 
com 05 (cinco) minutos de descanso, os jogos das quartas e a partida final, serão disputados em 2 tempos de 25 minutos. 
Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos, apenas para 1º jogo da rodada, sendo considerada perdedora a equipe 
que chegar após este prazo. Não haverá tolerância para os outros jogos da rodada. 

6.4. A equipe que não comparecer no horário determinado e publicado com antecedência pela coordenação, causando 
W.O, será considerada automaticamente perdedora, considerando o placar de 2x0 para equipe presente e será debitado 
na folha de pagamento das matrículas de todos os jogadores inscritos o valor de R$ 10,00 (dez reais). 

6.5. Será necessária apresentação de documento de identidade de todos os atletas. Documentos: RG (Cédula de 
Identidade) – CNH (Carteira Nacional de Habilitação com foto) – Carteira de Trabalho – Carteira de registros em Conselhos 
Regionais, qualquer outro documento deverá ser autorizado pelo coordenador.  

6.6. Nenhuma partida será cancelada ou suspensa, dessa forma, os horários deverão ser cumpridos à risca, sendo de 
responsabilidade da Equipe a busca da informação dos horários dos jogos, que estarão disponíveis no Facebook e site da 
associação www.arcospm.org.br ou através dos telefones: 11 3641-2723 / 3641-2463 (Administração da ARCO/SPM), ou 
WhatsApp 11 94793-5925, de segunda à sexta, das 08h30 às 18h00. 

Parágrafo Único: A publicação da tabela será realizada através do site da associação www.arcospm.org.br 

07 - DAS PENALIDADES 

7.1. O conhecimento deste regulamento e das regras que regem a COPA DOS CAMPEÕES ARCO/SPM 2017 serão 
obrigatórios a todos os participantes e a ARCO/SPM objetivará sempre o respeito para com todos envolvidos, 
compreendendo o evento um ambiente familiar e de caráter social. 

7.2. Estará automaticamente eliminado da competição o atleta que for expulso por agressão física ou moral a qualquer 
atleta, árbitro ou seus auxiliares, representantes e organizadores.  

7.3. Punições automáticas: 01 cartão vermelho = Suspensão automática de uma partida, 03 cartões amarelos = suspensão 
automática de uma partida, 03 amarelos + 01 vermelho = suspensão automática de 02 partidas. Um cartão não elimina 
o outro.  

7.4. Serão computados os cartões das 03 etapas: Seletivas, quartas e semifinal.  

08 - DA PREMIAÇÃO 

8.1. Serão conferidos troféus de posse definitiva ao CAMPEÃO, VICE CAMPEÃO, 3º e 4º COLOCADOS. Serão conferidas 
medalhas aos atletas das equipes: CAMPEÃO, VICE CAMPEÃ 3º e 4º COLOCADOS. 

8.2. O Campeão, além da premiação mencionada no item anterior, também receberá a Taça Transitória. 

Parágrafo Único. A Taça Transitória permanecerá em posse da Equipe Campeã até a realização da próxima Copa de Futsal. 
Apenas no caso de três vitórias consecutivas, a equipe Campeã terá o direito de posse definitiva da Taça Transitória. 
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REGULAMENTO ESPORTIVO 

COPA DOS CAMPEÕES 2017 

09 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Todas as equipes participantes serão consideradas conhecedoras das Regras do FUTSAL e deste regulamento, não 
sendo aceita nenhuma reclamação que contrarie o presente regulamento.  

9.2. A Coordenação e a direção não se responsabilizam por acidentes que por ventura venham ocorrer, antes, durante 
ou depois das partidas envolvendo atletas, dirigentes ou torcedores das equipes. 

9.3. Os atletas inscritos declaram não estarem sob afastamento médico junto à Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, afastamento esse que naturalmente o impeça da prática esportiva. 

9.4. Apenas em situações de casos não previstos neste regimento, estas serão resolvidas pela Coordenação do evento, 
na figura do presidente, diretor esportivo e o diretor financeiro, decisão a que não caberá recurso. 

9.5. Caberá direito de recursos, sempre que uma equipe puder comprovar que outra deixou de cumprir qualquer 
exigência deste regulamento, os recursos deverão ser entregue até o as 18h00 do 1º dia útil após a partida e sua decisão 
nunca terá efeito retroativo. 

9.6. Será formada uma COMISSÃO JULGADORA com representantes da direção da ARCO-SPM, representantes das regiões 
e da arbitragem, com plenos poderes para analisar e julgar possíveis ocorrências durante o evento, lembrando que em 
todos julgamentos deverão estar presentes pelo menos 03 ou 05 representantes da Comissão e o o representante da 
região julgada nunca participará das decisões. 

Boa sorte e bom jogo a todos. 
Diretoria Executiva ARCO/SPM 

http://www.arcospm.org.br/
mailto:arcospm@arcospm.org.br

