
 
 

 



 
REGULAMENTO GERAL DA I COPA AABB DE FUTSAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Art. 1º - A I COPA AABB – EDIÇÃO 2022, na conformidade do disposto neste regulamento e na legislação 

desportiva vigente.  

Parágrafo Único - Todos os dispositivos da Legislação Desportiva aplicáveis ao futebol no país e 

hierarquicamente superiores ao presente regulamento fazem parte, necessária e obrigatoriamente, do 

conjunto de parâmetros legais aos quais o Campeonato se submete, dentre eles os Estatutos da FIFA, as Leis 

Federais 9.615/98, 12.395/11 (Lei Pelé / Lei José Rocha) e 10.671/03 (Estatuto do Torcedor), o Estatuto da 

CBF, as Resoluções e Portarias (expedidas pela CBF), o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), Normas 

Gerais dos Campeonatos Oficiais e RDI´s da FBF.  

Art. 2º - Participarão do Campeonato as Seleções Municipais e agremiações desportivas  que tenham 

requerido junto a Comissão organizadora a sua devida confirmação de inscrição para a participação na 1ª 

edição do Campeonato. 

Art. 3º - O Campeonato será realizado nas datas e horários determinados pela organização do evento.  

Art. 4º - A Seleção Campeã fará jus ao Troféu de Campeão e medalhas para os seus integrantes, além de R$ 

1.500,00;  

A Seleção Vice-Campeã, fará jus a Troféu medalhas para os seus integrantes, além de R$ 500,00;  

 

Art. 5º - Todos os jogos serão realizados na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), na cidade de 

cajazeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO II 

DOS PARTICIPANTES E INCRIÇÕES 

Art. 6º - Participarão do certame 2022, 12 (doze), abaixo identificados e assim definidos: 

1 –  AABB - CAJAZEIRAS 
2 –  _________________________________________ 
3 – _________________________________________ 
4 -  _________________________________________   
5 –  ________________________________________ 
6 -  _________________________________________ 
7 –  ________________________________________ 
8-    ________________________________________ 
9 –  ________________________________________ 
10 -  ________________________________________ 
11 – ________________________________________ 
12 -  ________________________________________ 

 

Art. 9º - As inscrições dos atletas deverá constar o número do RG ou carteira de trabalho e Xerox dos 

referidos documentos, além de 01 foto 3 x 4 

§ 1º - As fichas de inscrição deverão ser entregues 72 horas antes do inicio da  I Copa AABB de Futsal. 

§ 2º - Será permitida a inscrição de novos atletas, até  antes da partida, desde que a equipe disponha da ficha 

de inscrição do atleta devidamente preenchida xerox de documentação. 

§ 3º - Será permitida a inscrição de dirigentes e atletas somente  antes da última rodada da primeira fase. 

Art. 10º - As equipes poderão inscrever 14 (quatorze) atletas e 02 (dois)  dirigentes conforme a ficha de 

inscrição que segue em anexo ao regulamento. 

Art. 11º - Poderão participar da I Copa AABB de Futsal, atletas amadores e profissionais. 

Art. 12º - O atleta que assinar por mais de uma equipe será eliminado da competição automaticamente. 

§ 1º – O atleta que jogar uma partida por uma equipe não poderá jogar mais por outra equipes neste 

Campeonato.  

Art. 13º - Os atletas menores de 18 (dezoito) anos de idade, só poderão participar, mediante autorização do 

responsável pelo menor. 

Art. 14º – O Campeonato será regido pelas regras de FUTSAL em vigor da FIFA. 

Art. 15º - Os atletas deverão entrar em QUADRA devidamente padronizados com camisas, calções, meões da 

mesma cor, além de tênis adequado para a pratica do futsal.. 

Art. 16º - Para se iniciar uma partida, será exigida o numero mínimo de 03 (três) jogadores 

§ 1º - a partida será dividido em dois tempos de 20 minutos com intervalo de 10 minutos por jogo. 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO III 

DO SISTEMA DE DISPUTA 

Art. 17º - A Copa será disputada por 12 (doze) equipes, inscritas e regularizadas perante a comissão 

organizadora. 

Art. 18º - A Copa será disputado em turno único. 

§ 1º - Os jogos serão realizados nos finais de semana ( sábado e domingo) 

§ 2º - Serão realizados 02 (dois) jogos no sábado e 02 ( dois) jogos no domingo. 

§ 3º -  A I Copa AABB de Futsal terá seu inicio dia 19 de fevereiro e término 13 de março de 2022. 

§ 4º - A primeira fase será dividida em 04 (quatro) chaves com 03 equipes em cada chave que jogarão entre si, 

classificando-se 01 (uma) equipe de cada chave, para a segunda fase. 

 

CHAVE A ( Local: AABB – CAJAZEIRAS)                                                      

1 –  _______________________ 

2 – _______________________ 

3 – _______________________ 

 
CHAVE B ( Local: AABB – CAJAZEIRAS)                                                     
1 – ________________ 

2 – ________________ 

3 – ________________ 

 

CHAVE C ( Local: AABB – CAJAZEIRAS)                                                         
1 – ________________ 

2 – ________________ 

3 – ________________ 

 

CHAVE D ( Local: AABB – CAJAZEIRAS)                                                        
1 – ________________ 

2 – ________________ 

3 – ________________ 

§ 2º -  A segunda fase  ( Semi - Finais) será utilizado o sistema de eliminação simples,  que  jogarão  entre si, 

em partida única, classificando 02 (duas) equipes para a terceira fase ( Final) 

Chave E - ______________  X _________________ 

                        1º chave A                    1º chave D 

Chave F - _______________ X _________________ 

                        1º Chave B                   1º Chave C  

§ 3º - A terceira fase (final) será composta pelas duas melhores equipes que jogarão em partida única, onde 

será conhecido o campeão e o Vice-campeão 

 ___________________ x ___________________ (Disputa de campeão e vice) 

Vencedor da Chave E          Vencedor da chave F 

 



 
 

CAPÍTULO VI 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 19º - Se uma equipe não comparecer a uma partida para qual estava marcada  na tabela de programação 

dos jogos, esta será eliminada da competição e perderá todos os direitos de justificativa legal perante o 

evento. 

Art. 20º - Serão eliminados todos os escores da equipe eliminada, sendo computados, em favor dos 

adversários, não valendo para soma de gols no que se refere a saldo. 

Art. 21º - Os  jogos terão seus  horários e locais fixados pela Coordenação  Geral do campeonato, sendo 

considerada perdedora por ausência (WxO), ou seja, o placar será de 1 x 0 em favor da equipe que está 

presente, não computando os gols. 

§ 1º -  Fica sujeita ao placar por WxO a equipes que  não estiverem apta a disputar dentro do local da 

competição até  30 (TRINTA) minutos após o horário estabelecido para o inicio da partida, para as equipes 

oriundas de localidades distantes da cidade sede. 

Art. 22º - Em caso de irregularidade na documentação e atletas, a equipe infratora  perderá 03 (três) pontos e 

este atleta estará automaticamente eliminado da competição. 

Art. 23º - Os Dirigentes, membros da Comissão Técnica e ou atletas de uma equipe que ferirem as normas 

disciplinares ou a ética desportiva, dentro ou fora da competição, estarão sujeitos as penalidades abaixo 

discriminados: 

• Advertência por escrito; 

• Suspensão de 01 a 03 jogos; 

• Eliminação da competição; 

§ 1º - O atleta que tenha recebido  02 (dois) cartões amarelos ficará, automaticamente, impedido de 

participar da partida subsequente. 

§ 2º - O atleta que receber o cartão vermelho ficará automaticamente, impedido de participar da partida 

subsequente, dependendo do motivo da expulsão e se o atleta for a julgamento.  O cartão vermelho, 

posterior ao segundo amarelo, anula a contagem da      advertência amarela. 

§ 3º - O atleta que tomar 01 cartão amarelo na primeira fase, este será eliminado na próxima fase. 

Art. 24º - O atleta que por ventura for pego ingerindo bebida alcoólica ou que tenha  cheiro da mesma antes 

de cada partida, não poderá  participar da partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO VII 

DOS PROTESTOS 

 

Art. 25º - Todo e qualquer protesto deverá constar na súmula do jogo. 

Art. 26º - O protesto deverá ser formalizado e encaminhado a coordenação. 

Art. 27º - Os protestos serão  regidos pelas seguintes normas: 

• Caberá exclusivamente a equipe que protesta, a responsabilidade de apresentar as provas do caso em 

questão; 

• Se o protesto origina-se durante uma partida, o dirigente ou o Capitão da equipe reclamante deverá, 

após o final da mesma, solicitar ao árbitro que seja colocado na súmula o termo “Sob Protesto” e 

assiná-la.  Até 30 minutos após a partida, a equipe reclamante deverá apresentar a Coordenação Geral 

um relatório sobre o fato protestado devidamente assinado pelo responsável da equipe dentro de 72 

(setenta e duas ) horas, apresentando provas cabíveis. 

• Transcorrido o prazo determinado, não haverá direito a protesto. 

• A parte protestada terá o direito de apresentar a sua defesa. 

Obs.: Os protestos serão julgados através de uma Junta Disciplinar Desportiva com seu resultado máximo 

em 48 (quarenta e oito) horas após o encaminhamento do mesmo. 

• Os resultados do julgamento serão acatados e imediatamente aplicados pela Coordenação Geral. 

• A Coordenação indicará 03 (três) membros para compor a comissão julgadora que irá julgar todos os 

protestos desse campeonato como também as indisciplinas que porventura venha ocorrer com atletas 

e dirigentes que esteja omisso neste regulamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 28º - As equipes de arbitragem serão designadas pela Comissão Geral e em hipótese alguma poderão ser 

recusadas por parte das equipes participantes. 

Art. 29º - Os casos de transferência e inscrição de atleta ficarão sob a responsabilidade da Coordenação Geral 

na qual se responsabilizará pela comunicação para as equipes envolvidas na rodada. 

Art. 30º - Para critério de classificação será adotada os seguintes critérios: 

• Vitória: 03 pontos 

• Empate: 01 ponto 

• Derrota: 00 pontos 

 

Art. 31º - Os critérios de classificação no caso de duas ou mais equipes que estejam empatadas, serão 

adotados os seguintes termos: 

• Maior número de vitórias 

• Confronto direto; 

• Saldo de gols; 

• Gols marcados; 

• Gols sofridos; 

• Menor número de cartões vermelhos  recebidos pelos atletas ao longo da competição; 

• Menor número de cartões amarelos recebidos pelos atletas ao longo da competição; 

• Sorteio. 

Art. 34º - A Coordenação Geral, órgão promotor desta competição não se responsabilizará por qualquer 

acidente sofrido ou provocado pelos participantes dos jogos antes, durante e depois da competição. 

Art. 35º - Os casos omissos deste Regulamento Geral  serão decididos pela Coordenação Geral, e sobre estes 

não caberão recursos em nenhum nível. 

Art. 36º - A Comissão Organizadora será composta por todos os integrantes da LDB. 

Art. 37º - Todos os casos de protestos e indisciplina de atletas e dirigentes serão julgados pela Junta de Justiça 

Desportiva. 

 

Cajazeiras – PB, 19 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

                                           SÓ PODERÁ INSCREVER 14 ATLETAS 


