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 1º A COPA SICREDI DE NOVA UBIRATÃ DE FUTSAL-2022, 

MASCULINO E FEMININO 
   

 

 

REGULAMENTO 

 

I – DOS OBJETIVOS 

 

1º A COPA SICREDI DE NOVA UBIRATÃ DE FUTSAL-

2022,MASCULINO E FEMININO Que visa estimular a pratica 

desportiva, confraternização entre os atletas e organizadores e oportunizar 

aos atletas um momento de descontração, cultural e social. 

 

II - DA ORGANIZAÇÃO 

 

ARTIGO -  1º COPA SICREDI DE NOVA UBIRATÃ DE FUTSAL-

2022,MASCULINO E FEMININO Será uma promoção da Prefeitura 

Municipal, e organização da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 

sendo esta entidade responsável direta pela realização do evento. 

  

ARTIGO – 2º O Campeonato terá início no dia 11 de outubro de 2022 

término previsto para meados do mês de novembro de 2022. Todos os 

jogos serão realizados em, dois ou três dias da semana podendo ser 

tambén aos Sábados ou domingo com horários definidos em congresso 

técnico indicados pela organização na tabela de jogos. 
 

III – DOS PARTICIPANTES E DAS INSCRIÇÕES  

 

ARTIGO – 3º Poderá participar da 1º  COPA SICREDI DE NOVA 

UBIRATÃ DE FUTSAL-2022, MASCULINO E FEMININO Equipes e 

atletas do município de Nova Ubiratã/MT e do distrito de Boa Esperãnça e 

caravagio sendo que cada uma delas poderá inscrever 12 (doze) atletas em 

uma relação nominal que será fornecida pela Comissão Organizadora, e no 

maximo 02 jogadores de uma lista apresentada pela equipe da secretaria de 

esporte onde foram colocados os melhores jogadores escolhidos por 

votação entre os dirigentes, o distrito de Boa Esperãnça ficará responsavel 

o cordenador de esportes de organizar uma lista contendo 10 jogadores 

seguindo os mesmos criterios estabelecidos na nossa secretaria.   
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 ARTIGO – 4º A equipe poderá escrever atletas na ficha de inscrição que 

serão disponibilizados pela secretaria no dia do congresso, as equipes 

deverão entregar as fichas até no máximo no dia do seu primeiro jogo pela 

competição onde as mesmas não mais poderão ser alteradas nem mesmo 

com atestado médicos.    

 

ARTIGO – 5º A inscrição para a 1º A COPA SICREDI DE NOVA 

UBIRATÃ DE FUTSAL-2022, MASCULINO E FEMININO, será 

estabelecido em congresso 

 

ARTIGO – 6º O atleta que fizer sua inscrição e assinar por mais de uma 

equipe será considerado a sua inscrição a sumula do primeiro jogo.  

 

ARTIGO – 7º Será formada a Comissão Disciplinar Desportivas da 1º A 

COPA SICREDI DE NOVA UBIRATÃ DE FUTSAL-2022, 

MASCULINO E FEMININO FEMININO Para julgar os casos de 

indisciplina do campeonato, que será feita pela Comissão Organizadora 

formada por 03 pessoas idônea do Município (suas identidades serão 

mantidas em sigilo). 

 

ARTIGO – 8º, 1º A COPA SICREDI DE NOVA UBIRATÃ DE 

FUTSAL-2022, MASCULINO E FEMININO poderão participar todos 

os atletas interessados e que possuem residencia fixa na cidade  de Nova 

Ubiratã e seus distritos e do distrito de Boa Esperãnça e caravagio; e 

que tenha deresidencia fixa no minimo 60 dias.  

 

(Se alguma equipe questionar ou pedir pra verificar a comprovação de 

endereço de algum atleta deverá ser julgado pela comissão disciplinar 

e a equipe poderá perder os pontos de todos os jogos que o jogador 

irregular jogou, cabendo a comissão disciplinar verificar e julgar.)  

 

 

ARTIGO - 9º Depois de dar entrada com suas relações nominais dos atletas 

junto a Secretaria Municipal de Esportes ou até na mesa na hora da sua 

primeira partida, as equipes não poderão mais fazer alterações nas relações 

nominais já informadas. 

 

ARTIGO – 10º Os horários de jogos serão determinados em tabelas, e será 

obedecida uma tolerância de no máximo 15 (quinze) minutos para inicio do 
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primeiro jogo da rodada. A equipe que não obedecer este item do 

regulamento será considerada perdedora por W.O 

 

ARTIGO - 11º Configuram-se abandono da competição as seguintes 

situações:  

• Perder por W.O (SERA CONSIDERADO O PLACAR DE 3 X 0) 

•. Desistir oficialmente da competição 

PARAGRAFO ÚNICO: Em caso de abandono da competição a equipe 

terá todos os seus resultados considerados nulos na fase onde ocorreu o 

abandono e ainda sujeita a punição de até 02 anos que será determinada pela 

Comissão Disciplinar Desportiva, os atletas faltosos serão julgados pela 

Comissão disciplinar do Campeonato. 

 

ARTIGO - 12º Cada equipe deverá ter um Representante, que será 

responsável por toda informação relacionada à sua equipe, bem como 

informações sobre o andamento do Campeonato. 

 

ARTIGO – 13º Os atletas menores de dezoitos (18) anos, só poderão 

jogar com autorização previa dos pais, devendo ficar ciente da 

autorização e responsável pelo arquivo das mesmas o técnico ou 

responsável pela equipe.  

 

ARTIGO – 14º Para ter condições de jogo o atleta deverá estar 

devidamente inscrito na relação nominal fornecida pela Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer devidamente uniformizado, estar gozando de 

perfeito estado de saúde, não estar sob efeito de bebidas alcoólicas e 

apresentar documento com foto para conferencia. 

PARAGRAFO ÚNICO: 

1-Caso as duas equipes tenha uniformes parecidos deverá ser: 

Se as duas equipes for da cidade de Nova Ubiratã o árbitro irá definir em 

sorteio onde umas das equipes utilizará coletes fornecidos pela secretaria de 

esportes. 

2- se for uma equipe local e outra de fora da cidade, a equipe local fica 

responsável pela troca de uniformes ou uso de coletes. 

 

ARTIGO – 15º A Comissão Organizadora dos jogos não se 

responsabiliza pela integridade física dos atletas e dirigentes.  

 

IV – DAS DISPUTAS 
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ARTIGO – 16º Os jogos serão regidos pelas Regras Oficiais da 

Confederação Brasileira de Futsal. 
Salvo modificações constantes neste regulamento. 

  

ARTIGO – 17º O sistema de disputa do Campeonato será apresentado 

após o congresso técnico  
 

 

 

 

 

TEMPO DE JOGO: O tempo de jogo será de  dois tempos de 20 minutos 

e um 1 minuto do tempo técnico em cada periodo.   

  

PARAGRAFO ÚNICO: Em caso de empate nas fases eliminatórias, 

serão cobradas 03 (três) penalidades máximas alternadas (sem 

Prolongação), podendo cobrar os jogadores relacionados em sumulas da 

partida, desde que não esteja expulso ou desclassificado da partida, 

persistindo o empate serão cobradas alternadamente quantas penalidades 

forem necessárias até que saia uma equipe vencedora. A equipe que tiver 

mais atletas relacionados para o jogo deverá desclassificar o número de 

atletas para que as equipes fiquem com igualdade numérica para a disputa 

nas penalidades. 

 

ARTIGO – 18º Para iniciarem as partidas, cada equipe deverá ter em 

quadra  no minimo de 03 (três) atletas, não sendo permitido, sob nenhuma 

hipótese, o início sem esse número de atletas. 

  

ARTIGO – 19º A Comissão Organizadora, fornecerá uma bola para cada 

equipe para realizarem o aquecimento antes das referidas partidas. 

 

V – DA CLASSIFICAÇÃO  

 

ARTIGO – 20º Para efeito de classificação das equipes, serão usados os 

seguintes critérios:  

• Vitória >>>>   03 pontos  

• Empate >>>>  01 ponto 

• Derrota >>>>  00 ponto 
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ARTIGO -21º Para efeito de desempate na classificação da 1º fase, serão 

adotados os seguintes critérios:  

 

• Maior saldo de gols entre as equipes empatadas na fase 

• Maior numero de gols entre as equipes empatadas na fase  

• Menor número de gols sofridos entre as equipes empatadas na fase  

 Números de vitórias 

 Confronto Direto 

• Menor número de cartões vermelho sofrido.   

  Menor número de cartão amarelo sofrido. 

  Sorteio.  

VI – DAS DISCIPLINAS  

 

ARTIGO – 22º Sempre que se considerar necessário, a Comissão 

Disciplinar Desportiva será convocada para julgar os casos pendentes da 

ARTIGO - 1º A COPA SICREDI DE NOVA UBIRATÃ DE FUTSAL-

2022, MASCULINO E FEMININO FEMININO 
Parágrafo Primeiro: Os possíveis julgamentos serão de primeira Instância 

após notificação e apresentação de relatório de defesa do atleta, e sem a 

presença do membro indisciplinado, não cabendo recurso se condenado for.  

(O ATLETA QUE RECORRER A JUSTIÇA COMUM SERÁ 

EXCLUÍDO DA COMPETIÇÃO). 

 

ARTIGO – 23º Os atletas que estão cumprindo pena de suspensão pela 

Junta Disciplinar Desportiva em Nova Ubiratã ou no Município que reside, 

não poderão participar do Campeonato até que termine sua pena.  

 

ARTIGO – 24º Os cartões amarelos serão acumulativos até a 1ª fase da 

competição, cabendo as equipes controlarem os cartões dos seus atletas, 

serão zerados para a fase seguinte somente os atletas que estiver com 01 ou 

02 cartões amarelos, o atleta que estiver 03 cartões amarelos cumpre um 

jogo de suspensão o atleta que tiver 3 cartões amarelos e mais 01 cartão 

vermelho cumpre 2 jogos de suspenção.  

 

ARTIGO - 25º O atleta ou dirigente que que for expulso por agredir 

(brigar) com atletas, árbitros da partida ou membro da organização será 

eliminado do Campeonato e ainda serão julgados pela Comissão Disciplinar 

Desportiva.  

Obs; O atleta que estiver aguardando o próximo jogo ou assistindo jogos 

seguintes ao qual sua equipe jogou e estiver tumultuando ou interferindo no 
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trabalho da organização ou arbitragem poderá ser punido com suspensão do 

próximo jogo da sua equipe).   

 

ARTIGO – 26º Será punida com pena de W.O. a equipe que não se 

apresentar no local do jogo, na hora marcada e em condições de iniciá-lo. 

  

ARTIGO – 27º Será punida com pena de W.O. a equipe que no horário 

do jogo estiver com menos que 03 (três) atletas. A mesma pena caberá a 

equipe que se recusar, sob qualquer pretexto, a iniciar ou a continuar a 

disputa de uma partida. 

 

 

 

ARTIGO – 28º Em caso de agressões físicas ou verbais, por qualquer 

componente de uma equipe, a qualquer membro de uma outra equipe, aos 

árbitros ou a Representantes da Entidade Organizadora, o fato deverá ser 

relatado em sumula e o agressor será julgado pela Comissão Disciplinar 

Desportiva baseado no Código Disciplinar Desportivo da modalidade de 

Futebol, podendo receber uma pena que pode ser multa ou suspensão de 

uma partida, a dois anos de exclusão. Não cabendo recursos. 

 

PARAGRAFO ÚNICO: Qualquer membro da organização poderá relatar 

ou apresentar material que possa ser utilizada para futuros julgamento de 

eventuais casos de indisciplinas, reclamaçoes de dirigentes em relação ao 

jogo, comportamento do adversario,falta de material adequado como 

meiões e caneleiras deverão ser comunicado ao arbitro para relatório  no 

inicio,durante ou imediatamente após a partida, não cabendo recurso sem 

relatório de jogo.  

 

ARTIGO - 29º As equipes e/ou torcidas que provocarem tumultos que 

comprometa o bom andamento da competição poderá ser punido com a 

eliminação da equipe do Campeonato pela Junta Disciplinar Desportiva. 

 

ARTIGO – 30º As sanções serão baseadas em relatórios apresentados 

pelos árbitros e representantes da partida, e por relatos constantes na 

Súmula de Jogo e na defesa do atleta. 

 

  VII CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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ARTIGO – 31º Poderá permanecer no banco de reservas um Técnico, 

um Assistente Técnico ou massagista e (07) atletas reservas. Não será 

permitida a presença de pessoas que não estejam relacionadas ao jogo em 

andamento, no banco de reserva ou ao redor do mesmo, bem como 

próximas à mesa de anotações. Devidamente uniformizado (camisa, 

calção ou calça e tênis)  

  

  

 

 

 

ARTIGO – 32º Os árbitros dos jogos serão indicados pela pela comissão 

organizadora. (SECRETARIA DE ESPORTES DE NOVA 

UBIRATÃ) 
  

ARTIGO – 33º Compete a Organização, elaborar os horários e locais 

dos jogos, não sendo atendidos pedidos para acomodar aos referidos 

horários as conveniências de qualquer equipe. 

Em caso de adiamento de rodada as equipes envolvidas nos jogos das 

datas referidas serão comunicadas com antecedência de 24 horas 

(salvo em casos excepcionais). 

IMPORTANTE; somente será aceito pedido de adiamento de 

rodada em caso de falecimento de atleta inscrito na competição. 
  

ARTIGO – 34º As equipes participantes da 1º A COPA SICREDI DE 

NOVA UBIRATÃ DE FUTSAL-2022, MASCULINO E FEMININO 

FEMININO deverão respeitar o REGULAMENTO GERAL DESTE 

CAMPEONATO. 

  

 

VIII – DOS RECURSOS  

 

ARTIGO – 35º Fica terminantemente proibido a qualquer atletas ou 

dirigente de equipe, que venha diretamente com a Comissão 

Organizadora, para reclamar, xingar, ponderar, opinar negativamente, no 

decorrer dos jogos da competição, sob pena de perda de pontos da 

referida equipe.  

  

Parágrafo Primeiro: Se o dirigente da equipe quiser fazer alguma 

reclamação referente a quaisquer atos deste regulamento e da 
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competição, ou ponderar junto com a Comissão Organizadora, deverá ser 

por escrito. 

 

Parágrafo Segundo: Os possíveis recursos deverão ser entregues na 

Secretaria Municipal de Esportes, até o termino do expediente do dia 

seguinte ao que ocorreu o fato, salvo em caso da partida ser realizada na 

sexta-feira ou sábado, podendo neste caso ser entregue o recurso com as 

provas cabíveis na segunda-feira até o termino do expediente matutino. 

As 11:00 horas.  

 

Parágrafo Terceiro: Os valores dos recursos serão de uma bola oficial 

da competição que será devidamente utilizada na mesma, após o recurso 

ser julgado pela Junta Disciplinar Desportiva, esse valor se assim a equipe 

quiser será devolvido em caso de ganho de causa. 

 

 

 

 

ARTIGO – 36º Será analisado o recurso apresentado, na impossibilidade 

de uma equipe estar presente no dia e horário estabelecido, sendo este 

feito por escrito pelo representante da equipe, e protocolado na Sede da 

Secretaria de Esporte com antecedência mínima de 48 horas do início do 

jogo referido. 

  

Parágrafo Primeiro: Será necessária a devida comprovação posterior, 

documentada da situação mencionada no recurso. 

  

Parágrafo Segundo: Cada equipe poderá apresentar apenas 01 (um) 

recurso neste artigo (38). 

Parágrafo Terceiro: A decisão de acatar ou não o recurso apresentado 

caberá à Comissão Disciplinar Desportiva, sendo esta decisão soberana. 

  

IX – DOS EQUIPAMENTOS E UNIFORMES 

  

ARTIGO – 37º É vedado ao atleta o uso de qualquer objeto reputado 

pelo árbitro como perigoso ou nocivo a prática do Futebol. O árbitro 

exigirá a remoção de qualquer objeto que, a seu critério, possa molestar 

ou causar dano ao adversário. Não sendo obedecido em sua determinação 

ordenará a expulsão do atleta. 
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ARTIGO -38ºO equipamento dos atletas compõe-se de camisa de manga 

curta (ou manga comprida) numerada, calção curto, meias de cano longo, 

caneleiras (item obrigatório), tênis confeccionados com lona, película 

de couro macio, o solado e a lateral terão revestimento de borracha ou 

material similar, ficando terminantemente proibido o uso de camisa sem 

manga e de sapatos com solado de couro ou pneu, ou que contenha travas, 

e de tênis de passeio ou para a prática de outras atividades.  

As caneleiras deverão estar completamente cobertas pelas meias e serem 

confeccionadas em material apropriado (borracha, plástico, poliuretano 

ou material similar) que ofereça proteção ao atleta.  

  
.  

  

ARTIGO– 39º O goleiro usará uniforme com camisa e calção de cor 

diferente dos demais atletas de sua equipe, sendo-lhe permitido, para fins 

de proteção, o uso de calça de agasalho. 

  

ARTIGO – 40º O atleta que não se apresentar devidamente equipado, 

desatendendo às exigências dos parágrafos anteriores, será retirado da 

quadra de jogo temporariamente, somente podendo retornar à disputa da 

partida com autorização do árbitro uma vez verificada a regularidade do 

equipamento. 

  

 ARTIGO – 41º O uniforme será de responsabilidade de cada equipe. 

 
 

 

X – DA PREMIAÇÃO E DOS VALORES 

  

ARTIGO – 42º Terá direito a prêmio a equipe Campeã, a Vice-Campeã, 

Terceira colocada. 
 

ARTIGO – 43º Haverá premiação especial, para o Artilheiro do 

Campeonato e também para a Defesa menos vazada, na pessoa do goleiro, 

e jogador destaque que será avaliado por membros da organização e 

arbitragem e dirigentes. 

Obs. Em caso de empate na artilharia ou defesa menos vasada a premiação 

será entregue para o atleta da equipe mais bem colocada na competição. 

 

ARTIGO – 44º A premiação da equipe Campeã será troféu e Medalhas. 
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ARTIGO – 45º A premiação da equipe vice-campeã será troféu e 

Medalhas. 

 

ARTIGO – 46º A premiação da equipe terceira colocada será troféu e 

Medalhas. 

 

ARTIGO – 52º Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela 

Entidade Organizadora. 

 

ARTIGO – 53º  

 

ARTIGO – 54º Na categoria feminino livre segui todo o regulamento do 

masculino livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU,________________________________________________________, 

RESPONSAVEL PELA EQUIPE________________________________ 

Estou ciente de tudo imposto neste regulamento, e recebi o mesmo antes 

do início da competição.  

 

 Nova Ubiratã-MT, 12 de setembro de 2022. 

 

 

 
ANDERSON FERREIRA GOMES –Secretário Municipal de Esporte e Lazer. 


