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CAPÍTULO I 

 

DA DENOMINAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DIREÇÃO 

Art. 1º - O campeonato 1º Copa Cascavel de Futsal Menores – Temporada 2021, doravante denominado 

CAMPEONATO, é organizado pela Associação Esportiva Cascavel (AEC) e será regido por este Regulamento 

Específico de Competições (REC), no que se refere ao sistema de disputa, critérios de participação e outras 

matérias especificas e vinculadas à esta Competição;  

Art. 2º - O CAMPEONATO seguirá as regras vigentes na NFP 

Art. 3º - O CAMPEONATO será disputado por Entidades de Prática Desportiva – EPD doravante 

denominadas ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES ou CLUBES, sendo promovido, organizado e dirigido pela AEC, 

obedecendo ao disposto neste REGULAMENTO 

Art. 4º - O CAMPEONATO ocorre na forma deste REC e da tabela de jogos, sendo ainda regido pelos 

Coordenadores e Diretores da AEC. 

§ 1º - A tabela de jogos, composta de mandos de campo (locais), datas e horários, será elaborada pela AEC 

e divulgada na forma de Boletim Oficial pelo grupo de WhatsApp da competição, Facebook e Instagram. 

§ 2º - A tabela de jogos pode ser alterada por conveniência da AEC, por medida de segurança decisão da 

AEC. 

Art. 5º - A AEC detém todos os direitos relacionados ao CAMPEONATO e é responsável pela sua realização, 

organização e elaboração do regulamento e da tabela da competição.  

 

CAPÍTULO II 

 

DO SISTEMA DE DISPUTA 

Art. 6º - O CAMPEONATO tem início e término previstos na tabela de jogos publicada. 

 Art. 7º - O CAMPEONATO será disputado nas categorias SUB 9, SUB 10, SUB 11, SUB 12, SUB 13, SUB 14.  
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§ 1º - Na tabela abaixo segue ano de nascimento de cada categoria. 

Categoria  Ano de Nascimento. 

SUB 9 2012/.... 

SUB 10 2011/.... 

SUB 11 2010/.... 

SUB 12 2009 / .... 

SUB 13 2008 / .... 

SUB 14 2007/.... 

 

 

Fórmula de Disputa 

Art. 8º - As equipes serão divididas em 2 grupos :  

§ 1º - GRUPO COM 4 EQUIPES. Na 1º fase as equipes enfrentam – se dentro do grupo em turno único, 

classificando as 2 melhores para a semi - final  

§ 2º - Semi – finais, serão disputadas em jogo único, em Caso de empate no tempo normal, a vaga será 

decidida em disputas de pênaltis (5 para cada equipe de forma alternada).  

§ 3º - A Disputa de 3º lugar e final serão disputadas em jogo único, em Caso de empate no tempo normal, a 

vaga será decidida em disputas de pênaltis (5 para cada equipe de forma alternada). 

§ 4º GRUPO COM 3 EQUIPES.  Na primeira fase joga-se grupo contra grupo classificando os 2 melhores de 

cada grupo para semi final 

§ 5º - Semi – finais, serão disputadas em jogo único, em Caso de empate no tempo normal, a vaga será 

decidida em disputas de pênaltis (5 para cada equipe de forma alternada).  

§ 6º - A Disputa de 3º lugar e final serão disputadas em jogo único, em Caso de empate no tempo normal, a 

vaga será decidida em disputas de pênaltis (5 para cada equipe de forma alternada). 

 

 

CAPÍTULO III 
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DOS ATLETAS E DA CONDIÇÃO DE JOGO 

Art. 9º - Terão condição de jogo no CAMPEONATO somente os atletas registrados em nome das respectivas 

ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES ou CLUBES disputantes, habilitados na Relação de Inscrição de Atletas da 

Competição  

Art. 10º – O atleta habilitado na COMPETIÇÃO deverá apresentar o documento de identidade (RG), 

Identidade de Estrangeiro, Passaporte  

 Parágrafo único – Caso o atleta não apresente o documento imposto pelo Art. 12 ele não terá condição de 

jogo ficando impossibilitado de atuar pela sua respectiva equipe. 

 

Art. 13º – Cada ESCOLA, ASSOCIAÇÃO OU CLUBE pode inscrever até 14 atletas por equipe, sendo obrigado 

a relacionar o Mínimo de 3 atletas por jogo.  

 

CAPÍTULO IV 

 

DO TEMPO DA PARTIDA  

Art. 10 – As partidas serão divididas em 02 (dois) tempos de jogo. 

§ 1º - SUB 09 - 2 Tempos de jogo de 12 (doze) com os 2 últimos minutos de cada tempo cronometrados, 

com intervalo de 05 (cinco) minutos.  

§ 2º SUB 10 - 2 Tempos de jogo de 12 (doze) com os 2 últimos minutos de cada tempo cronometrados, com 

intervalo de 05 (cinco) minutos. 

 § 3º - SUB 11 - 2 Tempos de jogo de 12 (doze) com os 2 últimos minutos de cada tempo cronometrados, 

com intervalo de 05 (cinco) minutos. 

§ 4º - SUB 12 - 2 Tempos de jogo de 15 (quinze) com os 2 últimos minutos de cada tempo cronometrados, 

com intervalo de 05 (cinco) minutos. 

§ 3º - SUB 13 - 2 Tempos de jogo de 15 (quinze) com os 2 últimos minutos de cada tempo cronometrados, 

com intervalo de 05 (cinco) minutos. 

§ 4º - SUB 14 - 2 Tempos de jogo de 17(dezessete) com os 2 últimos minutos de cada tempo 

cronometrados, com intervalo de 05 (cinco) minutos. 
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Parágrafo único – As ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES ou CLUBES, deverão se apresentar se no ginásio em até 5 

(cinco) minutos para início da partida. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DA ORDEM E DA SEGURANÇA DAS PARTIDAS E ALOJAMENTOS 

Art. 11º – Todas as ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES ou CLUBES devem manter e colaborar com as realizações das 

partidas, todo ou qualquer situação oposta a ordem e os bons costumes e que coloque a segurança de 

quaisquer uns todos integrantes envolvidos nos jogos, os membros da arbitragem da Partida vai relatar os 

fatos e será encaminhado ao organizador, sujeito a penas imposta pelo mesmo. 

 Art. 12º – As ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES ou CLUBES, devem facilitar de todas as formas a atuação dos árbitros 

sob pena de descumprimento deste Regulamento. 

Art. 13º – Não será permitida a presença de fotógrafos e filmagem na lateral da quadra de jogo 

Art. 14º –  A ordem, organização e limpeza dos alojamentos serão de responsabilidade de cada equipe com 

supervisão da organização  

Art. 15º – Será permitido a cada ESCOLA, ASSOCIAÇÃO ou CLUBE, no recinto do jogo, a permanência de até 

14 (quatorze) atletas, 01 (um) técnico, 01 auxiliar técnico, em hipótese alguma será permitida a presença 

de mais membros da comissão. 

Art. 16º – Cada equipe deverá apresentar uma bola em situação de jogo 

 

CAPÍTULO VI 

 

DOS TROFÉUS E TÍTULOS  

Art. 17º – As ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES ou CLUBES vencedores do CAMPEONATO será atribuído o título e 

entregue o troféu de CAMPEÃO, além de 16 (Dezesseis) medalhas. 
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§ 1º - A ESCOLA, ASSOCIAÇÃO ou CLUBE segundo e terceiro colocado do CAMPEONATO 

será entregue o troféu, além de 16 (Dezesseis) medalhas.  

§ 2º - Serão premiados o artilheiro e o goleiro menos vazado do CAMPEONATO,  

I – Em caso de empate do artilheiro e do goleiro menos vazado, leva a premiação o atleta que a equipe ficar 

melhor classificada.  

II – Concorrerão ao goleiro menos vazado, somente os atletas que tiverem mais de 60% (sessenta por 

cento) de participação como titular na competição. 

§ 3º - A ESCOLA, ASSOCIAÇÃO ou CLUBE, ao término da partida, deverá portar-se para a solenidade da 

entrega das premiações.  

§ 4º - No caso da ESCOLA, ASSOCIAÇÃO ou CLUBE se ausentar da solenidade prevista no parágrafo anterior, 

perderá o direito de receber as premiações, (entenda-se todos os atletas e membros da comissão técnica) 

 

CAPÍTULO VII 

DAS ADAPTAÇÕES 

Art. 18º – Será entregue as equipes participantes um protocolo de prevenção e proteção ao Covid-19, o 

qual deverá ser respeitado em sua totalidade sem exceções.  

Art. 19º - Direito de imagem (Transmissão) é exclusivo da organização do evento, sendo que somente 

pessoas, sites, blogger e qualquer meio de transmissão só poderá ser feito com autorização da organização. 

 

 

Cascavel. 16 de Maio de 2021. 

 

 

 

 

LUIZ FERNANDO VOGT 

Coordenador de Competições 

 


