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REGULAMENTO GERAL /2016 
 

 
Data: 09 de Novembro a 02 de Dezembro de 2018 

 

Capítulo I – Da Denominação e Abrangência 
 

Art.1º - A 1ª Copa Sara Brasil de Fut-7 é um projeto esportivo de cunho 

competitivo oferecido aos esportistas da cidade de Curitiba-PR e Região 

Metropolitana para a promoção do desenvolvimento do esporte e da 

socialização das Igrejas Evangélicas do Município e Região Metropolitana.  A 1ª 

Copa Sara Brasil de Fut-7 será realizada Sextas-feiras, Sábados e Domingos 

consecutivos no período de 09 de Novembro à 02 de Dezembro de 2018, 

mediante abertura solene às 19 horas no dia  09 de Novembro de 2018 (Sexta-

Feira) no CT BARCELOS. 
 

Capítulo II – Das Finalidades 
 

Art.2º - A 1ª Copa Sara Brasil de Fut-7 tem por finalidade principal 

desenvolver a integração entre as Igrejas da Cidade de Curitiba e Região 

Metropolitana, além de promover o intercâmbio sócio-esportivo-cultural na 

área do esporte, demonstrando que por meio desta prática social pode-se 

contribuir para formação e exercício da cidadania. 

 

Capítulo III – Dos Objetivos 
 

Art.3º - A 1ª Copa Sara Brasil de Fut-7 tem por objetivo: 

a) Incentivar a prática esportiva como um direito social fundamental e 

imprescindível para formação e exercício da cidadania. 

b) Desenvolver o intercâmbio sócio-esportivo-cultural entre as igrejas do 

município e Região. 

c) Ampliar o acesso das comunidades de Curitiba e Região Metropolitana 

ao desenvolvimento e difusão da prática esportiva. 
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d) Incentivar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em 

situações lúdicas e esportivas, buscando solucionar os conflitos de 

forma não violenta; 

e) Promover atividades esportivas e lazer para a comunidade em geral. 

f)  Desenvolver a prática esportiva na Cidade de Curitiba e Região 

Metropolina. 

 
 
 
 
 

Capítulo IV – Dos Poderes e das Competências 
 

Art.4° - A Direção Geral da A 1ª Copa Sara Brasil de Fut-7 será 

representada pelo Coordenador da Radio Sara Brasil FM André Radai Cruz 

Rabelo o qual institui a comissão organizadora, formada pelo professor Paulo 

Wescher. 

 

Art. 5º- Qualquer situação que fuja aos poderes e competência da 

Comissão Organizadora será direcionada a direção Geral dos Jogos cabendo-

lhe autonomia no julgamento e poder de decisão.  

 

Art. 6º- Das Responsabilidades da Comissão Organizadora Junto à direção 

Geral serão as seguintes: 

 

a) Divulgação dos Jogos; 

b) Determinar locais e horários das atividades esportivas; 

c) Equipe de Apoio; 

d) Formação de comissão disciplinar; 

e) Assegurar o bom andamento dos jogos, assim como o cumprimento 

deste regulamento; 

f) Investigar qualquer protesto, ou ato obscuro que possa causar 

desconforto ou insegurança para idoneidade do evento; 

  m) Interpretar e resolver os casos omissos deste Regulamento. 
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Art. 7º - Das Responsabilidades da Rádio Sara Brasil. 

a) Premiação; 

b) Contratação da Arbitragem; 

c) Segurança do evento 

d) Material de jogos (bola, cartões, padrões de arbitragem e camisas de 

identificação da equipe de trabalho) 

e) Publicidade e propaganda; 

f) Entrevistas com as Equipes e Atletas destaques. 

g) Todos os assuntos relacionados ao lado financeiro e de patrocínio da 

competição; 

 

Capítulo V – Da Comissão Disciplinar 
 

Art.8° - A Comissão Disciplinar será indicada pela Comissão organizadora 

com o aval da Direção Geral e terá as seguintes responsabilidades. 

 

a) Tomar conhecimento das infrações cometidas por qualquer participante 

durante o transcorrer dos Jogos; 

b) As punições serão baseadas no código brasileiro de disciplina 

desportiva; 

c) Observar as infrações cometidas pelos atletas, professores técnicos ou 

qualquer outra pessoa envolvida no evento, dentro das instalações do CT 

Barcelos, aplicando intervenções necessárias previstas a sua função e 

relatando a comissão organizadora. 

d) Apresentar um relatório das infrações ocorridas nos Jogos à Comissão 

Organizadora durante ou após o encerramento das atividades. O atleta 

que infringir as regras básicas de conduta antes, durante ou após as 

disputas, agindo de forma anti-esportiva com xingamentos, palavras de 

baixo calão, calúnia, difamação, danos morais e materiais, agindo com 

vandalismo ou agressão física tentada ou consumada a qualquer 

participante do evento, estará passível de punição ele e a equipe em que 

está fichado. 
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e) O atleta, técnico ou auxiliar que for punido durante uma partida com 

cartão vermelho, cumprirá um jogo de suspensão zerando o acúmulo de 

cartões, durante a partida disputada, podendo ser ampliada a punição e 

até exclusão do denunciado caso haja denúncia em súmula formulada 

pelo árbitro, baseadas na alínea ‘b’ do art. 8 deste regulamento. 

f) Agressões físicas, verbais ou de cunho preconceituoso por parte de 

qualquer atleta e ou membro da comissão disciplinar poderá ser punido 

com exclusão da equipe e suspensão de até 02(dois) anos. 

 

Art.9° - Toda equipe, inscrita na 1ª Copa Sara Brasil de Fut-7, estará 

passível de punição, de acordo com as medidas disciplinares. 

 

Art.10° - Todo e qualquer incidente ocorrido dentro do espaço físico de 

jogo (quadra) deve ser relatado em súmula pelos árbitros da partida junto aos 

mesários e cronometristas. Incidentes ocorridos nas mediações do local onde 

estejam acontecendo os jogos, devem ser relatados pela comissão disciplinar 

apoiada ou não por testemunhas para serem julgados perante a Comissão 

Organizadora; 

 
 

Capítulo VI – Da Realização 
 

Art.11° - A 1ª Copa Sara Brasil de Fut-7, contará com a participação de 

todas as equipes que estejam regularmente inscritas, respeitando as regras 

desse regulamento.  

 

Art.12º- Os jogos têm início no dia 09 de novembro com abertura solene 

no CT – BARCELOS  na presença de todas as delegações; 
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Capítulo VII – Da inscrição 
 

Art.13° - Terão direito à inscrição todas as Igrejas que se fizerem 

interessadas, pagando uma única taxa de R$ 500,00 (Quinhentos Reais). 

 

Alínea “a” - As Equipes poderão inscrever até 15 atletas. 

Alínea “b” – As equipes devem entregar as fichas de inscrição com o 

valor da inscrição no prazo de 17 de Outubro até 05 de Novembro no prédio da 

emissora Radio Sara Brasil FM localizada na Av. Presidente Kennedy 2134, 

Bairro Agua Verde, cidade de Curitiba – PR. 

 

Art.14° - As equipes participantes deverão ter representatividade e 

elegerem um representante legal para se informar sobre o andamento do 

evento ou prováveis dúvidas. 

 

Art. 15º - Uma partida deve ser disputada por duas equipes compostas de 

7 (Sete) atletas em cada uma, onde 1 (um) dos quais, obrigatoriamente, será o 

goleiro.  

 

Alínea “a” - Não é permitido o início da partida sem que as equipes tenham, no 

mínimo, 7 (Sete)  atletas no campo de jogo.  

 

Alínea “b” - Quando uma equipe, ou ambas, ficarem reduzida a 03 atletas, seja 

por qualquer motivo, a partida deverá ser encerrada imediatamente. 

  

Alínea “c” - Na súmula de jogo deve ser registrado o máximo de 15 atletas por 

equipe, podendo ser completada até o final da partida. 

 

Alínea “d” - As substituição são ilimitadas e volantes, não havendo necessidade 

de paralisação do jogo, sendo restritas aos atletas registrados em súmula.  

 

Alínea “e” - O Atleta só poderá executar a cobrança do lateral ou de canto após 

ter entrado no campo, pela zona de substituição.  
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Alínea “f” - Qualquer um dos atletas poderá trocar de posição com o goleiro, 

desde que autorizado pela Arbitragem e com a bola fora de jogo. Quando a 

troca for com jogador postado no banco de reservas, poderá ser realizada com 

a bola em jogo ou fora de jogo.  

 

Alínea “g” - Quando do atendimento a qualquer atleta lesionado, este 

obrigatoriamente deverá deixar o campo de jogo por qualquer lugar do mesmo, 

desde que autorizado por um dos Árbitros, podendo ser substituído 

imediatamente, e o atleta em questão estará apto a retornar somente quando 

da próxima posse de bola de sua equipe e com autorização do Árbitro, exceto o 

goleiro que poderá continuar no jogo, sem a obrigatoriedade de ser 

substituído.  

 

Alínea “h” - Em caso de sangramento ou lesão grave o atleta deve deixar o 

campo de jogo, podendo ser substituído imediatamente.  

 

Alínea “i”- Os Capitães de ambas as equipes devem obrigatoriamente assinar a 

sumula do jogo, o que atesta todos os dados descritos na mesma, tais como 

atletas e membros da comissão técnica relacionados, placar final, infrações e 

cartões disciplinares estão corretos.  

 

Alínea “j” - A comissão técnica das equipes será composta pelos seguintes 

membros:  

• Técnico ou Treinador  

• Auxiliar Técnico 

 

Parágrafo segundo: A alteração/inscrição/substituição de atletas só será 

permitida até o ultimo jogo da primeira fase, desde que o mesmo não tenha 

jogado nenhuma partida e em casos de impossibilidade física comprovada 

(acidente, viagem etc.) 
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Art.16° - A ficha de inscrição deverá ser devidamente preenchida e 

assinada por cada atleta e técnico/professor. Ainda em anexo, devem estar 

cópia legível da Carteira de identidade/habilitação ou documento oficial com 

foto, sendo que, a confirmação do atleta só será válida após inspeção da 

documentação. 

 

Art.17° - As equipes são responsáveis pelo seu próprio padrão (terno) 

sabendo que não será permitida a participação do atleta com uniforme em 

desacordo com os demais, salvo o goleiro. 

 

Capítulo VIII – Do Credenciamento e da Participação 

 

Art.18° - As equipes deverão se apresentar ao local dos jogos, para 

identificação, 20 minutos antes do horário determinado em tabela, para início 

do jogo. 

 

Parágrafo único: Cada equipe terá um representante responsável para 

apresentar a relação dos atletas, conferir a ficha de inscrição e encaminhar ao 

árbitro. 

 

Art.19° - Na ausência de uma das equipes e /ou apresentação da mesma 

sem o número mínimo legal de atletas para iniciar o jogo, haverá uma 

tolerância de 10 (dez) minutos para a primeira partida da rodada, considerando 

o horário estabelecido em tabela e prontidão da equipe adversária, dando a 

vitória por W.O a equipe que estiver dentro da legalidade. 

 

Obs: Caso as duas equipes não compareçam no horário estipulado, serão 

administrados os dez minutos de espera e após, atribuído 0,0 (zero) ponto para 

ambas as equipes, e o negativo de 06(seis) gols no saldo de cada uma .  

 

Art.20°. - A equipe deverá apresentar-se padronizada com camisas de 

cores iguais e com numeração nas costas, calções da mesma cor e meões 
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padronizados sendo permitidas cores diferentes apenas para a camisa dos 

goleiros. 

 

Art.21° - No local de jogo, somente será permitida a participação dos 

atletas, técnicos, ou pessoas devidamente identificadas, que fazem parte da 

equipe, relacionadas na ficha de inscrição, devidamente uniformizados.  

 

Art.22º: Não será permitida a participação de pessoas trajando 

sandálias, permanecerem sem camisa ou fumando no local de jogo (Campo de 

Jogo). Ainda é observado que, no banco de reservas a comissão técnica será 

formada apenas pelo técnico/professor, e um assistente previamente inscritos. 

 

Art.23° .- Todos os Jogos serão regidos pelo Regulamento Geral, Regras 

Oficiais da modalidade e as Normas Complementares elaboradas pela 

Comissão Organizadora e Diretoria, ficando, a equipe, responsável pela leitura, 

observação e entendimento desse regulamento. 

 

Art.24° - Os jogos terão duração de 40(Quarenta) minutos, divididos em 

dois tempos de 20 (Vinte) minutos, com 10 (Dez) minutos de intervalo, em todas 

as fases. 

 

Art. 25º - A Rádio Sara Brasil FM não se responsabiliza por hospedagem, 

transporte, alimentação, extravio de materiais pessoais ou qualquer outra 

despesa extra que as equipes venham a ter. 

 

Capítulo IX – Da Premiação 

 

Art.26°- Ao término da competição, a Rádio Sara Brasil FM ficará 

encarregada da premiação de 1°, 2° e 3° lugares de cada modalidade através 

de troféus e medalhas, bem como a premiação complementar antes divulgada 

pela mesma, que serão entregues na grande final a realizar-se dia 01 de 

Dezembro  de 2018, sendo que se houver alguma alteração nesta data a mesma 

fica encarregada de efetuar a comunicação dos que vierem a ser interessados.  
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Alínea “a” : A premiação para 12 ou 16 Times Inscritos (Categoria 

Masculina e Feminina): 

Troféu e Medalhas (1º, 2º e 3º Colocados) 

1º Lugar: R$ 1000,00 (Hum Mil Reais) + Troféu e Medalha 

2º Lugar: R$ 500,00 (Quinhentos Reais) + Troféu e Medalha 

3º Lugar: Combo na Hamburgueria Garage + Troféu e Medalha 

 

Alínea “b”: Premiação para 24 Times Inscritos (Categoria Masculina e 

Feminina). 

1º Lugar: R$ 1500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais) + Troféu e Medalha 

2º Lugar: R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) + Troféu e Medalha 

3º Lugar: Combo na Hamburgueria Garage + Troféu e Medalha 

 

Alínea “c”: Premiação para 32 Times Inscritos (Categoria Masculina e 

Feminina). 

1º Lugar: R$ 2000,00 (Dois Mil Reais) + Troféu e Medalha 

2º Lugar: R$ 1000,00 (Hum Mil Reais) + Troféu e Medalha 

3º Lugar: Combo na Hamburgueria Garage + Troféu e Medalha 

 

 
 

Capítulo X - Das Medidas Disciplinares 

 

Art.27º - Qualquer ato de infração disciplinar, atitude antiesportiva ou má 

fé, cometida por participantes do evento ou público em geral, tais como: 

agressão verbal ou agressão física (tentada ou consumada), tumultos, uso de 

psicotrópicos, bebidas alcoólicas e inalantes serão julgadas pela Comissão 

Disciplinar instituída pela Comissão Organizadora.  

 

Art.28º - O atleta que for expulso por agressão física ou moral, tentada ou 

consumada, destruição do patrimônio ou atitude anti-desportiva que 

prejudique o bom andamento do evento, estará automaticamente excluído dos 

jogos, sendo sua equipe passível de punição. 
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Parágrafo Único: A punição para atos relatados nos Art. 27º e 28º serão 

julgados pela comissão organizadora podendo variar de simples advertência 

verbal á exclusão dos jogos.  

 

 

 
Capítulo XI - SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

 

Art.29º - A 1ª Copa Sara Brasil de Fut-7, será atribuído o seguinte sistema 

de pontuação: 

 

- vitória – 03 (três) pontos 
 
- empate – 01(um) pontos 
 
- derrota – 00 (zero) pontos 
 
Parágrafo Único: A equipe que não comparecer e for dado o W.O, será 
atribuído a equipe ganhadora o saldo de 01(um) gol e a perdedora de (seis) 
gols contra.  
 

Art.30º - O sistema de disputa será definida após o prazo final das 

inscrições onde será definida a quantidade de equipes que participarão da 

competição. 

 

Capítulo XII – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

Art.31º - Segue como critério de desempate para todas as modalidades 

da 1ª Copa Sara Brasil de Fut-7: 

 

 Número de vitória  

 Saldo de Gols 

 Gols prós 

 Gols Contra 
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 Advertências com cartões amarelos 

 Advertência com cartões vermelhos 

 Confronto direto 

 Desempate através de moeda “cara ou coroa” 

 

 

Art.32º - A partir da 2ª fase, permanecendo empate entre as duas 

equipes competidoras, no tempo normal de jogo, não haverá sistema de 

prorrogação e sim disputa de pênaltis, onde cada equipe de fut-7 

seleciona 03 (três) atletas para cobrança. Permanecendo o empate, a 

disputa continuará com alternância de batedores (1X1), até que haja o 

vencedor. 

 

Art.33º - Este documento, expedido na atual data, tem sua validade 

afirmada pela Direção Geral da 1ª Copa Sara Brasil de Fut-7, sendo passíveis 

de complementação ou revogação os seus artigos e alíneas durante a 

execução do evento em questão 

 
 

Curitiba, 15 de Outubro de 2018. 
 

 
 
André Radai 
Direção Geral 



 

 

RELAÇÃO DE INSCRITOS DO FUT-7 

 

Categoria:       MASC. LIVRE                        FEM    . LI  

Responsável pela Equipe:   

E-mail:                                                                                                   Celular:  

RELAÇÃO DE ATLETAS: 

 NOME DO ATLETA DATA NASCIMENTO RG 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

  



TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ATLETAS  

Por ocasião de minha participação na Copa Sara Brasil de Fut-7 2018, eu 
___________________________ CPF: _______________________, RG __________________, 
declaro que estou apto a participar dos Jogos Esportivos mencionado acima, que sou 
inteiramente responsável pela minha integridade física no que diz respeito à minha aptidão 
física para a prática de esportes, isentando os organizadores, entidades patrocinadoras e 
demais membros dos eventos de toda e qualquer responsabilidade por acidentes que venham 
a ocorrer causados por doenças crônicas dentro das atividades dos eventos. Declaro ainda 
compreender que as modalidades esportivas em disputa nestes eventos são esportes que 
impõem contato físico ou riscos por quedas e que por isso há risco de acidentes. Dessa forma, 
estou ciente das regras da competição, e riscos concernentes ao esporte. Por fim, declaro 
estar ciente de que se houver algum impedimento médico ou físico para a participação da 
competição, deverei levar tal fato ao conhecimento dos organizadores, se abstendo da 
participação nos eventos esportivos em questão. Outrossim, outorgo todos os direitos de 
minha imagem para divulgação nos meios de comunicação (mídias) concernentes ao evento, 
sem nenhuma compensação financeira, sendo desnecessária, para tanto qualquer outra 
permissão verbal ou escrita. 

Curitiba, ___ de ____________ de 2018. 

 

____________________________________________________________ 

 


