
Página 1



 

REGULAMENTO 
COPA FLA BRASIL 2019 

Artigo 1º - Este regulamento geral é o conjunto das disposições que regem a 
competição da Copa Fla Brasil. 

Artigo 2º - Os jogos serão promovidos pela Time Forte Marketing Esportivo. 

Artigo 3º - Os participantes serão considerados conhecedores e 
concordantes do regulamento. 

Artigo 4º - É de responsabilidade da Time Forte, a coordenação dos jogos e 
formatação das tabelas. 

Finalidade 

Artigo 5º - O evento tem por finalidade, fortalecer a Marca, incentivar a 
integração entre as unidades e alunos, através dos jogos. Os alunos que mais 
se destacarem, serão chamados para uma avaliação no Clube de Regatas do 
Flamengo. 
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Categorias: 

Artigo 6º - As categorias obedecerão aos seguintes anos de nascimentos: 
  
SUB 07: nascidos em 2012, 2013 e 2014 

SUB 09: nascidos em 2011 e 2010 

SUB 11: nascidos em 2009 e 2008 

SUB 13: nascidos em 2007 e 2006 

SUB 15: nascidos em 2005 e 2004 

SUB 18: nascidos em 2001, 2002 e 2003 

Obs: As categorias sub 07 e Sub 09, podem ter goleiros nascidos um ano 

acima da categoria. 

O Campo de jogo:  

Artigo 7º - Dimensões:  O campo de jogo terá as seguintes medidas 48,0 a 
50,0 m de comprimento e 28,0 a 30 m de largura.  

Artigo 8º - Metas: As traves devem ter 5,0 x 2,20 m. 

A Bola: 

Artigo 9º - As bolas seguirão os seguintes tamanhos 

a. Tamanho 04 para as categorias: sub 07 e sub 09. 

b. Tamanho 05 para as categorias: sub 11, sub 13, sub 15 e sub 18. 
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Forma de Disputa: 

Artigo 10º - A competição será disputada através de 1 festival, onde teremos 
a participação de todas as categorias, do sub 07 ao 18; 

1. Sub 07 – Um grupo único, jogando entre si. O primeiro colocado do 
grupo enfrentará o 4º colocado nas semifinais. O segundo colocado do 
grupo enfrentará o 3º colocado nas semifinais 

2. Sub 09 – Dois grupos com três equipes ( A e B ), com as equipes do 
Grupo A jogando contra as equipes do Grupo B, onde os quatro 
melhores colocados independente do grupo, estarão classificados para 
as Semifinais. 

3.  Sub 11 – Dois grupos com três equipes ( A e B ), com as equipes do 
Grupo A jogando contra as equipes do Grupo B, onde os quatro 
melhores colocados independente do grupo, estarão classificados para 
as Semifinais. 

4. Sub 13 – Um grupo único, jogando entre si. O primeiro colocado do 
grupo enfrentará o 4º colocado nas semifinais. O segundo colocado do 
grupo enfrentará o 3º colocado nas semifinais 
  

5. Sub 15/18 - Um grupo único, jogando entre si. O primeiro colocado do 
grupo enfrentará o 4º colocado nas semifinais. O segundo colocado do 
grupo enfrentará o 3º colocado nas semifinais. 

Obs: A Forma de disputa poderá ser alterada de acordo com a 
necessidade da organização do evento. 

Critérios de Desempate: 
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Artigo 11º - Caso haja empate entre 02 (duas) equipes, de forma que 
impossibilite de imediato apontar-se o time classificado, serão obedecidos os 
seguintes critérios: 

- Maior nº de Vitórias; 
- Confronto Direto; 
- Saldo de gols;  
- Sorteio; 

OBS: CASO OS JOGOS DAS SEMIFINAIS E FINAIS TERMINEM EMPATADOS, A 

EQUIPE VENCEDORA SAIRÁ DE UMA DISPUTA DE PENALTIES. CADA EQUIPE 

TERÁ DIREITO A 03 (três) COBRANÇAS, CASO PERSISTIR O EMPATE 

TEREMOS COBRANÇAS ALTERNADAS. 

Inscrições e Documentação: 

Artigo 12º - Cada equipe poderá inscrever no mínimo 8 alunos e no máximo 15 
alunos para a Copa Fla Brasil 2019. 
  
- Documentação do aluno: 

• Carteira de Identidade Original. 
• Carteira de Trabalho Original. 
• Passaporte Original. 

Obs: O aluno deverá comparecer ao evento com a documentação oficial, 
mesmo que já tenha feito o seu credenciamento. 
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- Da Competição (Normas Especiais): 

Artigo 13º - O tempo de jogo da Copa Fla Brasil 2019 será da seguinte forma: 

- Para os jogos nas categorias Sub 07, Sub 09, dois tempos de 15 minutos, 

com 5 minutos de intervalo. 

- Para os jogos nas categorias Sub 11, 13, Sub 15 e Sub 18, dois tempos de 20 

minutos, com 5 minutos de intervalo. 

Obs: O tempo de jogo poderá ser alterado de acordo com a necessidade da 

organização do evento. 

Artigo 14º - Nas categorias Sub 07, 09, 11, 13, 15 e 18 as equipes deverão se 
apresentar, com no mínimo 02 (dois) jogadores a menos do o número oficial. 
  

a. É OBRIGATÓRIO o uso de caneleiras. 

Quantidade de jogadores:  

Artigo 15º - Número de jogadores na Linha: 

a. Categorias Sub 07, Sub 09 e Sub 11: 08 alunos na linha e 01 no gol. 

b. Categorias Sub 13, Sub 15 e Sub 18: 07 alunos na linha e 01 no gol. 

A organização poderá a qualquer tempo alterar essa regra. 

Artigo 16º - As substituições serão livres, o aluno que sair poderá retornar 
normalmente no mesmo jogo. 
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Cartões: 

Artigo 17º- Ficam estabelecidos os seguintes cartões disciplinares e suas 
penalidades:  

a. CARTÃO AMARELO – Não se faz necessária a substituição e não é 
acumulativo. 

b. CARTÃO VERMELHO - O atleta deverá deixar o campo, não podendo 
mais retornar a partida. O atleta não poderá ser substituído, com isso 
sua equipe ficará com um atleta a menos em campo.  O atleta estará 
suspenso da próxima partida. 

WO: 

Artigo 18º - O tempo de espera de uma equipe para o início da partida será 
de 15 minutos, após este tempo, será considerada vencedora por W X O a 
equipe presente no campo pelo placar de 03 x 00. 

Premiações: 

Artigo 19º - Serão premiadas as equipes Campeãs e Vice-Campeãs de cada 
categoria, com um troféu para cada equipe e 15 medalhas para os alunos. 

Artigo 20º - Todas as equipes receberão medalhas de participação. 

Artigo 21º - Serão premiados os artilheiros, goleiros menos vazados e 
destaques de todas as categorias. 
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Credenciamento: 

1. O aluno e seu responsável legal são responsáveis pelos dados 
preenchidos na ficha de inscrição.  

2. Os atletas deverão apresentar documentação de identidade original com 
foto no momento do credenciamento. (RG ou Passaporte)  

3. No momento do credenciamento a organização fará a conferência entre 
os dados preenchidos e a documentação original.  

4. No credenciamento todos os atletas e comissão técnica receberão suas 
credenciais, que passarão a ser o documento obrigatório durante toda a 
competição.  

5. No credenciamento todos os atletas e comissão técnica receberão suas 
pulseiras de identificação. As pulseiras de identificação devem ser 
utilizadas até o fim da competição. 

6. No credenciamento todos os atletas receberão o KIT COPA FLA, com os 
seguintes itens: dois uniformes da competição (camisa, short e meião), 
Squeeze, Bolsa e Certificado de participação. 

7. Se algum jogador ou comissão técnica perder a pulseira, deverá solicitar 
a reposição junto à organização.  

8. Jogadores não credenciados não estão habilitados a participar das 
partidas, e não constarão na súmula. 

9. A equipe que se utilizar de jogadores não credenciados, será punida com 
a perda dos pontos, podendo ser excluída da competição. 

Página 8



Comissão Disciplinar: 

•  Atitudes que condenem a conduta de Alunos, Professores, Franqueados, 
Pais de alunos e Torcedores, serão julgadas pelo Conselho Arbitral responsável 
pela Copa Fla Brasil 2019, com convocação as partes envolvidas e o Diretor da 
Time Forte. 
• O caso será analisado e julgado através de consenso ou voto dos presentes, 
podendo o infrator ser multado e afastado da Copa Fla Brasil 2019, ou 
dependendo do agravante, perder o direito de franqueador. 

Disposições Transitórias: 

• As penalidades acompanharão as regras oficiais do futebol de campo. 

• Cada equipe só poderá ter em campo, um professor e um assistente, 
devidamente uniformizado e registrado no CREF - CONFEF. 

Arbitragem: 

• As súmulas deverão ser preenchidas com o nome completo dos jogadores e 
o número da camisa pelos mesários e assinado pelo treinador de cada equipe. 
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OBRIGADO

Realização


