
 
 

 CAPÍTULO  I                                                                                                OBJETIVOS 
Art. 1 

Pelo presente regulamento fica instituída a CAFI – COPA ACADÊMICO DE FUTEBOL 
INFANTIL, que tem por finalidades: 

a. Desenvolver atividades físicas e desportivas de acordo com a idade, através de 
competição sadia e sem fins educativos;  

b. Promover entre as entidades participantes uma maior sociabilidade;  
c. Incentivar o respeito às regras, aos árbitros, aos professores e aos adversários;  
d. Dar oportunidade aos participantes de aumentar suas experiências em competições 

esportivas.  

CAPÍTULO  II                                                                  COMISSÃO ORGANIZADORA 

Art.2 
Composta pela equipe Bola Cinco Esportes, e direção do CDC Acadêmico Cidade Dutra,  
responsável pela coordenação, tabelas e arbitragem, além da Consultoria Técnica.                                     

Art. 3                                                                                                                                              
É atribuição desta comissão: organizar a tabela de jogos; fornecer as súmulas de jogos; manter 
as entidades atualizadas quanto a resultados e classificações; escalar e enviar árbitros mesário 
e  coordenador aos jogos; analisar fatos e ocorrências. 

CAPÍTULO III                                                                                        PARTICIPAÇÃO 

Art.4 
Destinada a entidades esportivas (Escola de futebol de clubes e CDCs) que mantenham em 
seu programa atividades desportiva (escola de esportes). 

Art.5 
Atletas inscritos na Federação Paulista de Futebol no ano de 2015(FEDERADOS 2015), ou 
outro qualquer, NÃO PODERÃO PARTICIPAR (SERAO IMPEDIDOS) de participar do evento. 

Art.6  
Os atletas deverão utilizar nº de RG ou PASSAPORTE para inscrição na ficha, NÃO SERÃO 
ACEITOS RGs NÃO ALFABETIZADOS, para atletas das categorias sub 13, sub 15 e sub 17. 

Art.7 

A entidade que infringir o Art. 5, SERÁ ELIMINADA da competição.  

CAPÍTULO IV – CATEGORIAS 

Art. 8 

Categoria Ano Nascimento Nº de inscritos  

Sub 09 2006/07 18 atletas  

Sub 11 2004/05 18 atletas  

Sub 13 2002/03 18 atletas   

Sub 15 2000/01 18 atletas    

Sub 17 1998/99 18 atletas    

 



 
 

Art. 9 

O atleta da categoria menor poderá participar na categoria maior, desde que inscrito na ficha 
correspondente à sua categoria de origem. Ex. Aluno do Sub 09 poderá jogar no Sub 11, 
precisando apenas que seu nome conste nas fichas das duas categorias Sub 09 e 11. 

CAPÍTULO  V                                                                                                           INSCRIÇÕES 

Art.10 
As inscrições serão realizadas on line, através do site www.bola5.com.br, onde as equipes 
encontrarão as fichas e seguir o seguinte procedimento: 

Coletivas- 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 com todas as informações solicitadas.                                    

Individuais- Cada atleta deverá preencher todos os campos solicitados, imprimir e assinar. 
Nesta ficha deverá constar assinatura do pai ou responsável. Estas fichas deverão ser 
encaminhadas a coordenação para controle interno antes da 1ª partida da equipe. 

Art. 11 

As entidades deverão entregar até o dia da 3ª partida a relação nominal de suas equipes, com 

até 20 (vinte) atletas por categoria, 

Art. 12 
Só poderá participar da Copa, atleta registrado na ficha de inscrição, sendo passível de 
punição (eliminação e/ ou perda de pontos/WO) a entidade que infringir o Art. 10, na categoria 
em que a irregularidade ocorrer. As relações nominais serão encaminhas para as quadras de 
jogos. 

Art. 13 
Qualquer pedido de alteração na relação nominal original deverá ser encaminhada à comissão 
organizadora para aprovação ou não das demais entidades participantes. 

Art. 14 
Aluno que vier a se federar durante o campeonato, poderá atuar, comunique a coordenação a 
data do início do vínculo.  

CAPÍTULO  VI                                                                                         RESPONSABILIDADE 

Art.15 
Toda inscrição de aluno deixara claro que o mesmo foi submetido a exame médico e que se 
encontra em perfeito estado de saúde, isentando a   organização da Copa de qualquer 
responsabilidade. 

CAPÍTULO VII                                                                                                                     APTO 

Art. 16 
O aluno só poderá participar de cada jogo, após apresentar à mesa de controle a relação 
nominal da categoria, devidamente documentada com RG ou PASSAPORTE originais. 

Art. 17 

http://www.bola5.com.br/


 
 

Não serão aceitos XEROX PRETO E BRANCO nem CARTEIRA ESCOLAR. 

Art. 18 

Em caso de furto o atleta deverá apresentar B.O. (Boletim de Ocorrência) acompanhado de 
documento com foto. 

  

Art. 19 

A qualquer momento de um jogo, o representante (Técnico, Diretor) de uma entidade poderá 
solicitar documento que comprove a idade dos alunos inscritos. Caso a entidade adversária 
não apresente, perderá os pontos do jogo em questão. 
 

CAPÍTULO  VIII                                                                                                        PONTUAÇÃO 

Art. 20 

A contagem de pontos será a seguinte: 

Vitória = 3 pontos 

Empate = 1 ponto 

Derrota = 0 não soma ponto 

  

CAPÍTULO  IX                                                                                                        DESEMPATES                                     
Art. 21 

O critério de desempate para fase classificatória obedecerá a seguinte ordem: 

1º  Maior número de vitórias 

2º  Maior saldo de gols (gols pró menos gols contra) 

3º  Maior número de gols marcados. 

4º  Resultados do confronto direto 

5º  Sorteio 

 

21.1 Na fase semifinal, as equipes que terminaram a fase classificatória em 1º lugar terão o 
benefício e serão consideradas vencedoras com empate no tempo normal de jogo. 

 

21.2 Na final, em caso de empate no tempo normal de jogo, a partida será decidida através de 
cobrança de penalidades máximas conforme normas da F.P.F., ATÉ QUE SURJA O 
VENCEDOR.  

  

CAPÍTULO X     SUBSTITUIÇÕES E TEMPO DE JOGO 

Art. 22 

 
 O número de substituições em cada tempo de jogo é livre e volante, podendo oatleta 
substituído retornar a campo. 
 

 

  

 

 

 



 
 

Art. 23 

TEMPO DE JOGO  

23.1 As categorias sub 09 e 11 masculino, serão jogadas em 2 (dois) tempos de 15 
(quinze) minutos cada 

23. 2   As categorias sub 13 masculino, serão jogadas em 2 (dois) tempos de 20 (vinte) 
minutos cada 

23.2 A categoria sub 15 e 17 masculino será jogada em 02 (dois) tempos de 25 (vinte) 
minutos cada, sem obrigatoriedade de troca. 

23.3      Substituições livres nos 2 (dois) tempos. 

23.4      Troca de lado do 1º para o 2º tempo. 23.5      Banco de reservas na defesa. 

23.6      O nº mínimo de atletas para o início da partida é 07 (sete), 01 goleiro e 06 atletas de 
linha. 

CAPÍTULO XI                                                                                               CRONOMETRAGEM 

Art. 24 

Nos jogos de todas as categorias, o cronômetro deverá ficar parado nas seguintes situações: 

1.      Contusões graves; 

2.      A critério do árbitro; 

  

CAPÍTULO XII                                                                                                                           WO 

Art. 25 

Será considerado 03 (três) pontos para o vencedor, e o resultado final 2x0 (dois a zero). Caso 
uma equipe dê um 2º W.O., a mesma será eliminada e considerado o placar de 2x0 as demais 
equipes da chave, independente dos resultados obtidos anteriormente pelas equipes. 

 
CAPÍTULO XIII                                                                                                      PENALIDADES 

Art. 26 

O Técnico ou jogador expulso, em qualquer fase da Copa, ficará automaticamente suspenso 
do jogo seguinte, sendo que em caso de reincidência, será suspenso 02 (dois) jogos, sendo 
julgado, podendo ser eliminado da Copa.. 

 

Parágrafo único 

 A comissão organizadora reserva para si, o direito de suspender ou eliminar jogadores, ou 
técnicos por atos de indisciplina cometidos antes, durante ou depois das partidas. 

 
Art. 27 

A indisciplina da torcida dentro e fora dos locais dos jogos implicará numa repreensão por 
escrito endereçada ao representante oficial, ficando a entidade responsável econômica e 
moralmente por eventuais danos físicos e materiais. 

 
Art. 28 

O não comparecimento de qualquer equipe por ocasião dos jogos Semifinais e Finais (WO) 
implicará na eliminação automática da categoria nesta edição e na eliminação da entidade da 
Copa de 2016, em todas as categorias. 



 
 

CAPÍTULO XIV                                                                                                         PREMIAÇÃO 

Art. 29 

Serão conferidas medalhas de 1º a 4º lugares para cada integrante de cada categoria das 
equipes do quadrangular final ouro e quadrangular final prata. 

 

Art. 30 

Serão conferidos troféus de 1º a 4º lugares de cada categoria para as equipes do quadrangular 
ouro e quadrangular prata. 

 

CAPÍTULO XV                                                                                                                    BOLAS 

  
As bolas utilizadas na Copa serão da marca Penalty, sendo que cada equipe receberá uma 
bola de participação,  portanto respeitaremos  o quadro abaixo:  

                                   MASCULINO                   REF. BOLAS  PENALTY 

 

SUB 09  E 11               PENALTY - Nº 04  

SUB  13, 15 E 17           PENALTY - Nº 05  

 

 

CAPÍTULO XVI                                                                                        DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
Art. 31 

As entidades participantes deverão indicar um professor/ técnico com poder de tomar decisões 
para representá-los nas reuniões. 

 

Art. 32 

A organização comunica que após a confecção da tabela, as mudanças de data, horário ou 
local deverão ser enviadas via Telefones – Direto 5523.1100 – Fax 5523.1100 – 7850.1623 – 
ID 15*23541. Dúvidas, solicitações e informações nos e-mails bola5@bola5.com.br Tabela, 
resultados e classificações serão enviados via e-mail pela coordenação e estarão a disposição 
no site www.bola5.com.br 

 

 
Art. 33 

Haverá uma tolerância de 15 quinze minutos para o 1º jogo da rodada, os demais não haverá 
tolerância.   

 
Art. 34 

Em caso de desistência da competição por qualquer motivo a equipe arcará com 50% do 

valor restante de sua taxa. Os casos omissos no presente regulamento serão 
analisados pela comissão organizadora. 
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