
NORMAS GERAIS

Art.  1º  -  A COPA CIDADE VIVA DE FUTEBOL DE BASE 2019 é um evento da
Prefeitura de Lucas do Rio Verde, realizado através da Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, no intuito de promover a modalidade de futebol no município e será realizada, a
princípio, nos dias 31/08 e 01, 07 e 08/09.

Art. 2º - Poderão participar da competição: empresas, clubes, associações, agremiações
ou qualquer grupo de pessoas, desde que sigam as normas de inscrição.

Art. 3º - A COPA CIDADE VIVA DE FUTEBOL DE BASE 2019 será realizada em uma
única categoria e gênero; masculino, nascidos a partir de 01 de Janeiro de 2003, com as
equipes sendo compostas por,  no mínimo quinze (15) e no máximo vinte (20) atletas
cada.

§  primeiro  –  NÃO será  permitida  a  participação  de  atletas  participantes  do
Campeonato Municipal de Futebol Amador de Lucas do Rio Verde.
§  segundo  –  Todos  os  atletas  poderão  ser  inscritos  mediante  autorização  por
escrito dos pais ou responsável legal, anexa à ficha de inscrição.
§ terceiro – Os atletas participantes deverão estar, obrigatoriamente, matriculados
e frequentando regularmente uma das escolas das redes públicas e privadas DE
LUCAS DO RIO VERDE.

Art. 4º –  As Inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas do dia 08 a 27 de
agosto de 2019, das 07 as 11h e das 13 as 15h, na Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer (Prefeitura de Lucas do Rio Verde).

§ primeiro – Para inscrever equipes, é necessário que as equipes protocolem suas
fichas  com  no  mínimo  quinze  (15)  atletas  que  cumpram  todas  as  normas  de
inscrição.
§ segundo - Cada Equipe deverá inscrever uma pessoa na função de Responsável,
a qual deverá ser maior de 18 anos e terá a finalidade de representar a mesma no
Congresso Técnico e no decorrer da competição, bem como os atletas deverão
cumprir  todos  os  requisitos  básicos  constantes  nessas  normas  para  que  sua
inscrição seja efetivada.
§ terceiro - Só serão aceitas as inscrições se estiverem com todos os dados
dos atletas preenchidos (Nome completo,  data de nascimento,  Número da
Documentação, escola que frequenta, assinatura do pai, mãe ou responsável
legal e fotografia do atleta), bem como a assinatura do(a) responsável.
§ quarto – As equipes poderão preencher as vagas restantes na equipe, caso as
tenham, até o Congresso Técnico do evento. A partir do Término do Congresso
Técnico não será mais permitido a inserção ou substituição de atletas.
§ quinto – Cada atleta poderá participar por apenas uma equipe. Caso um atleta
seja inscrito por mais de uma equipe, estará temporariamente suspensa a inscrição
até o atleta em questão protocolar na secretaria de esportes documento optando
por qual equipe atuará. Não será aceita essa documentação na hora do jogo.

Art.  5º  -  A  veracidade das informações contidas na ficha de inscrição (Nome,  Nº  do
Documento,  etc.)  será  de responsabilidade da  pessoa que  constar  no  documento  de
inscrição  como  responsável  pela  equipe  e  do  próprio  atleta.  Caso  haja  alguma
irregularidade, serão aplicadas as penas previstas nas normas disciplinares do evento.



Art. 6º – O Congresso Técnico da Competição em questão será realizado no dia 28 de
Agosto de 2019, as 19h, no Auditório da Prefeitura de Lucas do Rio Verde-MT
 
Art. 7º - A forma de disputa, será definida no Congresso Técnico.

Art.  8º – A premiação da COPA CIDADE VIVA DE FUTEBOL DE BASE 2019 será a
seguinte:

Troféu e medalhas para o 1º Lugar;
Troféu e medalhas para o 2º Lugar;
Troféu e medalhas para o 3º Lugar;
Troféu para o atleta destaque (eleição entre os organizadores);
Troféu para o goleiro destaque (eleição entre os organizadores).

Art. 9º - O uniforme das equipes deverá ser da seguinte forma: camisetas de manga curta
de cor e forma idêntica, com numeração obrigatória somente nas costas com até três
dígitos.  Os  calções  e  meiões  deverão  ser  de  cor  predominante  igual,  não  tendo  a
necessidade de ser da mesma marca ou padrão. Os goleiros deverão usar camisas de
manga curta  ou  longa  de  cor  diferente  dos  demais  jogadores  de  linha de ambas  as
equipes, sendo-lhes permitido, com exclusividade, para fins de proteção, o uso de calça
de agasalho.

§ primeiro – Só será permitido o uso de coletes sobre os uniformes quando ambas
as  equipes  estiverem  utilizando  uniformes  de  cor  semelhante,  ou  quando  um
goleiro estiver utilizando camisa similar à dos adversários. Em ambos os casos as
equipes deverão utilizar coletes oferecidos pela organização do evento.
§ segundo – Os membros da Comissão Técnica poderão permanecer no banco de
reservas  usando  bermudas,  shorts  ou  calças.  Não  será  permitido  o  uso  de
camisetas sem mangas, sandálias ou chinelos.

Art. 10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Técnica.

Lucas do Rio Verde, Agosto de 2019.

Coordenação Técnica



Normas Técnicas
Art. 1º - Os jogos da COPA CIDADE VIVA DE FUTEBOL DE BASE 2019 serão regidos
pelas Regras Oficiais da FIFA, salvo as inovações contidas nestas normas.

Art. 2º - A duração das partidas será de dois tempos iguais de trinta (30) minutos cada,
com seis (06) minutos de intervalo.

Art. 3º - Para efeito de classificação, serão observados os seguintes critérios:
Vitória: 03 Pontos;
Empate: 01 Ponto;
Derrota: 00 Ponto.

Art. 4º - É obrigatório a todos os atletas o uso de caneleiras, feitas de material apropriado
e que propiciem efetiva proteção, devendo estar completamente cobertas pelos meiões.

Art. 5º - Não será permitido o uso por parte das equipes, dentro ou fora de campo, de
qualquer  material  de  propaganda  político/partidária,  sejam  faixas,  bonés,  camisetas,
panfletos ou quaisquer outros que se caracterizem como tal.

Art. 6º - Os jogadores e Dirigentes relacionados estarão aptos a participar do jogo desde
que devidamente inscritos na Competição. 
§ primeiro - Antes do início de cada partida, o técnico e/ou capitão da equipe deverá
relacionar os onze atletas que iniciarão a partida e os demais jogadores aptos à partida
poderão ficar disponíveis como suplentes.
§ segundo – Poderão ser efetuadas, no máximo, sete (07) substituições por equipe por
partida,  desde  que,  com a  partida  em andamento,  sejam feitas  três  paradas  para  a
realização das mesmas, independente do período. O intervalo não será computado como
parada. Caberá ao técnico entregar à mesa de controle anotação indicando o(s) atletas
substituto(s) e substituído(s). Os atletas substituídos poderão retornar à partida, desde
que em uma das sete substituições a que a equipe tem direito.

Art.  7º - O atleta que for punido com 03 (três) advertências (cartões amarelos) ou 01
(uma)  expulsão  (cartão  vermelho)  ficará  suspenso  automaticamente  da  partida
subsequente;  cartões  estes  que  não  serão  eliminados  nas  fases  subsequentes  à
classificatória.
§  primeiro – O dirigente que for  expulso ficará suspenso automaticamente da partida
subsequente, podendo ainda, conforme o caso, ser julgado pela Comissão Disciplinar e
ter sua pena aumentada.

Art.  8º  -  Ao  término  da  fase  classificatória,  caso  terminem empatadas  duas  ou  mais
equipes, serão adotados os seguintes critérios para desempate:

ENTRE DUAS EQUIPES:
A – Confronto direto;
B – Maior número de vitórias;
C – Maior Saldo de gols;
D – Maior número de gols pró;
E – Gols average;
F – Sorteio.



ENTRE TRÊS OU MAIS EQUIPES:
A – Maior número de vitórias;
B - Maior nº de Pontos Obtidos nos jogos entre as empatadas;
C – Maior saldo de gols nos jogos entre as empatadas;
D – Maior saldo de gols na fase;
E – Gols average;
F – Sorteio.

Art.  9º - Havendo empate nas fases quartas de final,  semifinal e final,  a decisão será
através de cobrança de 05 (cinco) tiros penais para cada equipe,  cobrados de forma
alternada por atletas diferentes, indicados pelo técnico ou capitão da equipe antes do
início das cobranças, dentre os atletas aptos.
§ primeiro – Persistindo o empate, serão cobrados tiros penais alternadamente (1 x 1) por
atletas  diferentes  dos  que  cobraram  os  05  (cinco)  primeiros  até  que  se  conheça  o
vencedor. Será vedada a repetição de cobrança pelo mesmo atleta antes que os demais
de sua equipe efetuem a cobrança.
 
Art. 10 – Haverá tolerância de 10 minutos para o início do primeiro jogo de cada rodada.

Art. 11 - Em caso de W x O (ausência da equipe ou insuficiência de atletas para começar
o jogo), a equipe será automaticamente eliminada da competição, tendo seus resultados
anulados, caso aconteça na fase de classificação.
§  primeiro  -  Em  caso  de  W x  O,  salvo  os  atletas  que  se  apresentarem  no  horário
estipulado  na  tabela  de  jogos,  os  demais  (causadores  do  W x  O),  automaticamente
ficarão suspensos do próximo evento da modalidade específica ou correlacionada, que for
realizado e/ou em parceria com a SMEL. 
§ segundo - No caso do atleta (causador de W x O), apresentar justificativa por escrito até
72  (setenta  e  duas)  horas  após  a  partida,  a  mesma  será  analisada  pela  Comissão
Disciplinar, podendo ser ou não aceita.
§ terceiro – No caso de alguma equipe comparecer no horário e local determinado em
Boletim Oficial com no mínimo sete dos atletas inscritos (número mínimo de atletas para
iniciar uma partida) aptos ao jogo, mas esses atletas não apresentarem equipamentos
necessários à partida ou a equipe não tenha um dos responsáveis para início da partida,
a equipe será declarada perdedora por W X O, mas não será eliminada da competição e
os atletas não incorrerão no § primeiro deste artigo. Para questões de desempate por
saldo de gols, o resultado dessa partida será considerado igual ao pior resultado ocorrido
nos  jogos  do  grupo  à  que  pertencem.  Caso  alguma  equipe  perca  uma  partida  pelo
descrito nesse artigo e venha, ao final da fase de classificação, a empatar em pontos com
uma ou  mais  equipes,  a  derrota  por  W X O será  utilizada como primeiro  critério  de
desempate em desfavor à derrotada. 

Art.  12  -  Nenhum  participante  poderá  alegar  desconhecimento  de  qualquer  decisão
referente à competição,  desde que tenha sido publicado em boletim ou nota oficial  e
anexado em edital.

Art.  13  -  A  aptidão  dos  participantes  para  a  prática  desportiva  será  de  inteira
responsabilidade do atleta e da equipe que este representa, bem como seu bem-estar no
transcorrer da competição.
§ primeiro – A responsabilidade de atendimento aos atletas no caso de contusão ou outro
acidente que por ventura venha a acontecer durante a competição, é única e exclusiva da
equipe a que o mesmo representa.

Art. 14 - Toda Equipe deverá ter materiais de primeiros socorros para atendimento aos
seus atletas durante as partidas.

Art. 15 - Os Casos Omissos serão resolvidos pela Coordenação Técnica.


