
 

 
 

VIII Copa Tropical Tênis Clube 

de Futsal - 2020 
 

A Comissão Organizadora da VIII Copa Tropical Tênis Clube de Futsal – 2020, no uso de 

suas atribuições legais, e nos termos do Congresso Técnico realizado em 20 de janeiro de 

2020, na sede do Tropical Tênis Clube que está localizada na cidade de Itaúna - MG, 

RESOLVE: Publicar as normas estabelecidas pela comissão organizadora e aprovadas pelas 

equipes participantes, da “VIII Copa Tropical Tênis Clube de Futsal – 2020”. 

 

REGULAMENTO GERAL 
 

 T Í T U L O  I  
“ D A  A P R E S E N T A Ç Ã O ”  

 

Artigo 1º. O Tropical Tênis Clube, através de seu Departamento de Esportes e Lazer, tem 

como objetivos nesta competição o desenvolvimento de um intercâmbio sócio-desportivo 

entre os participantes, promover a integração através do esporte, incentivar as boas relações 

entre desportistas e dirigentes respeitando as leis do desporto, dar oportunidade de lazer e 

entretenimento à população com a presença de atletas e torcedores durante as competições. 

Artigo 2º. Este Regulamento Geral é o conjunto de normas que regem as disputas validas pela 

VIII Copa Tropical Tênis Clube de Futsal - 2020 e obriga a todos os participantes o 

cumprimento de todas as suas normas pré-estabelecidas. 

Artigo 3º. São poderes que regem a VIII Copa Tropical Tênis Clube de Futsal – 2020: 

Coordenação geral; 

Coordenação de arbitragem; 

Comissão disciplinar; 

Artigo 4º. Esta competição é uma realização do Tropical Tênis Clube, através do 

Departamento de Esportes e Lazer e será realizada unicamente na categoria adulto (nascidos 

em 2004 ou antes). 



 

 
 

 T Í T U L O  I I  
“ D A S  I N S C R I Ç Õ E S ”  

Artigo 5º. As equipes participantes da competição poderão inscrever no máximo 18 atletas, e 

03 membros da comissão técnica. 

§ 1º. Somente serão aceitas inscrições de atletas até o término da primeira fase da competição, 

ou seja, fase de classificação; 

§ 2º. O atleta somente poderá ser substituído na ficha de inscrição na primeira fase da 

competição e também se não tiver participado de nenhuma partida. 

Artigo 6º. Somente poderão participar desta competição atletas que estejam regularmente 

inscritos pelos seus respectivos representantes em tempo hábil, (quinta-feira, que antecede o 

jogo) e que estejam gozando de perfeitas condições físicas psicológicas e de saúde, sendo 

somente de responsabilidade total dos mesmos. 

§ Único: Ao Representante Legal de cada equipe caberá: 

 Representar oficialmente sua equipe perante a comissão organizadora da competição; 

 Supervisionar e responsabilizar-se pela conduta dos integrantes de sua delegação no 

local das partidas; 

 Preservar, juntamente com os membros de sua delegação o local das partidas; 

 Responsabilizar-se pelas avarias causadas pelos integrantes de sua delegação, ao 

patrimônio de que se utilizarem; 

 Responsabilizar-se pela saúde física e mental dos integrantes de sua delegação. 



 

 
 

T Í T U L O  I I I  
“ D O S  J O G O S ”  

Artigo 7º. Os jogos desta competição obedecerão às Regras Oficiais de Futsal do ano de 2020 

e serão realizados em datas estabelecidas na Tabela de Jogos, salvo a necessidade de 

adaptações indispensáveis que serão publicadas e oficializadas em Nota Oficial. 

§ 1º: A arbitragem ficará a cargo da Coordenação de Arbitragem onde não serão admitidos 

quaisquer vetos por parte de qualquer uma das equipes. 

§ 2º: Os jogos serão realizados em 2 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos corridos com 10 de 

intervalo. O tempo será paralisado apenas e situações de gol, faltas, pedidos de tempo 

técnico e a pedido da arbitragem. Os dois últimos minutos de cada período serão 

cronometrados. 

Artigo 8º. A Comissão Organizadora emitirá semanalmente o Boletim Oficial dos jogos que 

oficializará todos os assuntos de ordem técnica, disciplinar e administrativa inerentes à 

competição. 

§ 1º: Cada equipe deverá informar pelo menos um endereço eletrônico para que seja 

encaminhada toda a documentação publicada (Boletins Oficiais, Tabelas Oficiais, 

Regulamento Oficial e outras informações). Toda documentação também será enviada através 

de um grupo de rede social (wathsapp), onde no mesmo haverá pelo menos 01 componente ou 

representante da equipe. Além de ser enviados por e-mail, todos os documentos relacionados 

à competição serão publicados no site oficial do clube, sendo ele: 

www.tropicaltenisclube.com.br. 

§ 2º: São de total responsabilidade das equipes participantes o pleno conhecimento das 

informações contidas nas Notas Oficiais e seu integral cumprimento. 

Artigo 9º. A tolerância máxima de cada partida será de 10 minutos e será contada a partir do 

horário definido na Tabela de Jogos e/ou oficializado em Nota Oficial. Caso a equipe não 

compareça em tempo hábil para realização da partida, o resultado da mesma será de W x O 

em favor da equipe presente, e a equipe ausente será eliminada da competição. Casos 

extraordinários serão avaliados pela comissão organizadora e o resultado será de 3x0 em favor 

da equipe presente. 

§ Único: A tolerância será aplicada apenas na primeira partida do dia. 



 

 
 

§ 1º: Da obrigatoriedade da caneleira: é obrigatória a utilização de caneleiras, para a própria 

segurança do atleta (caso ocorra caberá advertência disciplinar de acordo com a equipe de 

arbitragem). 

§ 2º: O uso de tênis ou chuteira com trava não será permitido. Caso o atleta insista, o mesmo 

será advertido de acordo com a equipe de arbitragem. 

§ 3º: Em caso de W x O, os atletas ausentes, serão punidos com a proibição de participação da 

próxima temporada da modalidade. 

Artigo 10º. As equipes deverão apresentar-se em quadra no horário programado com o 

mínimo de 03 e máximo de 18 atletas devidamente uniformizados com camisetas numeradas, 

CANELEIRAS e dentro do prazo estabelecido para assinatura da súmula de jogo. 

§ 1º: Para a assinatura da súmula de jogo, em TODAS AS PARTIDAS é obrigatória à 

apresentação de qualquer documento OFICIAL que contenha foto; 

Artigo 11º. A súmula de jogo deverá ser assinada por todos os atletas e membros da 

Comissão técnica, dentro do campo de jogo, sob o comando do anotador e fiscalização do 

árbitro principal, podendo ser preenchida até o final da partida. 

§ 1º: Poderá(ão) compor o banco de reservas o máximo de 13 atletas e 03 membros da 

Comissão Técnica por equipe. 

§ 2º: A Comissão Técnica de cada equipe poderá ser composta unicamente por indivíduos 

previamente inscritos para exercício da função, que obrigatoriamente deverão apresentar 

qualquer documento oficial com foto. 

§ 3º: Poderão participar da partida, apenas os atletas que tiverem seus nomes enviados até na 

quinta-feira que antecede o jogo e seu nome será liberado no site oficial do Tropical Tênis 

Clube (www.tropicaltenisclube.com.br) 

Artigo 12º. Em caso de igualdade nas cores dos uniformes, a equipe visitante (2ª na tabela) 

deverá efetuar a troca de uniformes ou utilizar coletes, salvo acordo. O Tropical Tênis Clube 

se compromete em ceder, em caráter de empréstimo coletes numerados, caso seja necessário. 

Artigo 13º. As equipes mandantes e visitantes, através de suas diretorias, ficarão responsáveis 

pelas atitudes de seus atletas, membros de comissão técnica e torcedores no local de 

realização da partida; antes, durante e após a mesma. 

Artigo 14º. Os atletas não sócios, não poderão usufruir das dependências do clube (piscina, 

sauna). 

Pena: identificado/comprovado, o atleta estará eliminado automaticamente da competição e sua equipe será 

penalizada com a perda de 01 ponto obtido na mesma por atleta. 



 

 
 

T Í T U L O  I V  
“ D A  F O R M A  D E  D I S P U T A ”  

Artigo 15º. A VIII Copa Tropical Tênis Clube de Futsal - 2020 em sua fase de classificação 

serão regidas pelo sistema de pontos ganhos, observando o seguinte critério: 

Por vitória: 03 pontos ganhos;  

Por empate: 01 ponto ganho; 

Por derrota: 00 ponto ganho; 

Artigo 16º. A fase de classificação contará com a participação de 18 equipes que irão se 

distribuir em 06 chaves onde jogarão chave contra chave (AxB, CxD E ExF), onde as oito 

melhores equipes seguirão na competição. Prosseguem na competição as duas melhores 

equipes dos confrontos das chaves AxB, CxD e ExF, prosseguem também os dois melhores 3º 

colocados. Para as fases seguintes, os confrontos serão definidos através de uma classificação 

geral entre os classificados na primeira fase. 

Artigo 17º.  Em caso de empate entre 02 ou mais equipes no decorrer da fase de classificação 

serão adotadas os seguintes critérios de desempate: 

1º) Pontos; 

2º) Saldo de gols; 

3º) Menor número de cartões disciplinares de cor vermelha sofridos; 

4º) Menor número de cartões disciplinares de cor amarela sofridos; 

5º) Maior número de gols pró;  

6º) Menor número de gols sofridos; 

7º) Confronto Direto; 

§ 1º: Em caso de empate no decorrer das partidas, quartas-de-finais, semifinais e final, será 

aplicada uma prorrogação de dois tempos de 5 minutos e persistindo o empate serão feitas 

cobranças de 3 pênaltis alternados. Persistindo empate, as cobranças continuarão de forma 

alternada, até que seja reconhecida a equipe campeã. 

 

 

 



 

 
 

T Í T U L O  V   
“ D A S  Q U E S T Õ E S  D E  O R D E M  D I S C I P L I N A R ”  

Artigo 18º. Todas as equipes que forem eliminadas da competição por decisão da organização 

terão seus resultados no evento cancelados (gols e cartões amarelos) e todos os resultados 

serão de 03 x 00 em favor de seus adversários. Apenas não serão zerados, as punições por 

cartões disciplinares de cor vermelha. 

Artigo 19º. O atleta que durante a competição receber 03 cartões disciplinares da cor amarela, 

indiferente da fase em disputa, cumprirá 01 partida automática de suspensão. 

§ 1º: A soma de 03 cartões amarelos ou 01 cartão vermelho o atleta ficará automaticamente 

suspenso por 01 jogo e será julgado pela comissão disciplinar. 

§ 2º: Os cartões disciplinares de cor amarela somente serão zerados ao final das quartas de 

finais. Situação exemplo: Caso o atleta receba o 3º cartão disciplinar de cor amarela nas 

quartas de finais o mesmo deverá cumprir uma partida de suspensão, ou seja, caso a equipe 

classifique, ele deverá cumprir na semifinal. 

§ 3º: A cada cartão amarelo recebido, no próximo jogo a equipe deverá apresentar 01 litro de 

leite de caixinha ou o valor de R$5,00. 

§ 4º: A cada cartão vermelho recebido, no próximo jogo a equipe deverá apresentar 02 litros 

de leite de caixinha ou a quantia de R$10,00. 

Artigo 20º. A Comissão Organizadora eliminará automaticamente da competição todas as 

equipes, atletas, membros de comissão técnica e diretores que cometerem agressões físicas a 

quaisquer participantes deste evento esportivo. 

Artigo 21º. Compete à Comissão Disciplinar processar, julgar e encaminhar à Comissão 

Organizadora as infrações técnicas, disciplinares, recursos e denúncias ocorridas durante a 

competição. 

Artigo 22º. Todos os recursos deverão ser datilografados/digitados em duas vias e assinadas 

pelo Representante Legal, no prazo legal de 02 dias úteis juntamente como o ônus da prova 

que deverá estar em anexo ao recurso e entregue no Tropical Tênis Clube e encaminhado para 

os e-mails, a saber: mairon@tropicaltenisclube.com.br, esporteselazer@tropicaltenisclube.com.br.  

Artigo 23º. O processo ordinário reger-se-á pelas seguintes disposições: 

A súmula ou relatório da competição e, quando houver, as comunicações dos representantes, 

serão entregues aos organizadores, que por vez, irão analisar enquadrar, divulgar e julgar 

todas as ocorrências, levando como referência somente o regulamento geral da competição. 

mailto:mairon@tropicaltenisclube.com.br
mailto:esporteselazer@tropicaltenisclube.com.br


 

 
 

O Regulamento Geral da Competição será o principal instrumento utilizado para o julgamento 

de todas as questões de ordem técnica e disciplinar inerente à competição; 



 

 
 

 

T Í T U L O  V I  
“ D A S  I N T E R R U P Ç Õ E S  E  P A R T I D A S  N Ã O  R E A L I Z A D A S ”  

Artigo 24º. A (s) partida (s) que forem encerradas antes do cumprimento de 2/3 do tempo 

total de jogo, sendo 26’40’’, em decorrência de intempéries da natureza, falta de iluminação 

natural ou artificial, será (ão) novamente realizada (s) integralmente com o placar inicial de 0 

X 0. 

§ Único. Se os 2/3 (26’40’’) da partida já tiverem sido disputados, conforme parâmetro deste 

artigo prevalecerá o placar do momento da paralisação. 

Artigo 25º. Se qualquer partida for encerrada antes do cumprimento do tempo total de jogo 

em decorrência de número insuficiente de atletas em campo, ameaças, invasão de campo, 

agressões, tumultos, abandono de campo, entre outros desta natureza, envolvendo membros 

da comissão técnica, diretoria, atletas e / ou torcedores, a(s) equipe(s) causadora (as) perderá 

(ao) o (s) ponto (s) da partida que estiver disputando para a adversária e será indiciada para 

julgamento. 

§ 1o. Se a equipe que provocar a paralisação estiver empatando ou vencendo terá o (s) ponto 

(s) revertido(s) para a equipe adversária com o placar de 3 X 0; 

§ 2o. Se a equipe que provocar a paralisação estiver perdendo, prevalecerá o placar do 

momento da paralisação; 

§ 3o. Se ambas as equipes forem declaradas responsáveis pelo encerramento da partida, 

nenhuma computará pontos para classificação. 



 

 
 

T Í T U L O  V I I  
“ D A S  I N F R A Ç Õ E S  D E  E N T I D A D E S  D E  P R Á T I C A  D E S P O R T I V A ”  

Artigo 26º. Provocar a não realização da partida em decorrência de ausência em campo, pelo 

número insuficiente de atletas para o início da mesma ou se apresentar a campo após a 

tolerância máxima permitida; 

Pena: seu resultado será considerado em 3 x 0 contra a equipe infratora. 

Artigo 27º. Dar causa a não realização ou impedir o prosseguimento da partida que estiver 

disputando por simulação de contusão, insuficiência de bolas em campo de forma intencional, 

insuficiência numérica de seus atletas ou abandono de campo ou por qualquer outro motivo 

desta natureza. 

Pena: advertência, perda de 03 pontos da fase em disputa. 

Artigo 28º. Causar a paralisação ou encerramento da partida devido à falta de segurança, 

proveniente de ameaças, tumulto, agressão, invasão de campo por parte de torcedores, atletas 

ou membros da comissão técnica ou diretoria. 

Pena: advertência, e eliminação da competição. 

Artigo 29º. Utilizar atleta irregular. 

Pena: perda de 03 pontos na fase em disputa, por atleta e partida que o mesmo tiver atuado. 

Artigo 30º. Deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens ou 

participar de confrontos e / ou tumultos durante a partida. 

Pena: advertência, perda de 03 pontos da fase em disputa. 

Artigo 31º. Impetrar recursos na Justiça Comum contra o Tropical Tênis Clube. 

Pena: eliminação da competição. 

 
 



 

 
 

T Í T U L O  V I I I  
“ D A S  I N F R A Ç Õ E S  P E S S O A I S ”  

 

Artigo 32º. Requerer inscrição por duas ou mais entidades de prática desportiva; 

Pena: impedimento de participar da competição. 

Artigo 33º. Praticar ato desleal ou inconveniente durante a partida; 

Pena: suspensão de 01 a 06 partidas / suspensão de 90 a 730 dias. 

Artigo 34º. Praticar jogada violenta; 

Pena: suspensão de 01 a 06 partidas / suspensão de 90 a 730 dias. 

Artigo 35º. Praticar ato de hostilidade contra adversário ou companheiro de equipe; 

Pena: suspensão de 01 a 06 partidas / suspensão de 90 a 730 dias. 

Artigo 36º. Participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida; 

Pena: suspensão de 01 a 06 partidas / suspensão de 90 a 730 dias / impedimento de participar 

das competições por esta instituição realizada. 

Artigo 37º. Praticar agressão física contra o árbitro ou seus auxiliares ou contra qualquer 

outro participante do evento desportivo. 

Pena: eliminação automática da competição e indicação a julgamento / suspensão de 90 a 730 

dias / impedimento de participar das competições por esta instituição realizada. 

Artigo 38º. Assumir atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva, em relação a 

componente de sua representação, representação adversária ou de espectador; 

Pena: suspensão de 01 a 06 partidas / suspensão de 90 a 730 dias. 

Artigo 39º. Invadir local destinado ao árbitro, auxiliares, ou destinado à partida, no intervalo 

regulamentar, inclusive ao final da partida, sem a necessária autorização para reclamar contra 

as decisões da arbitragem ou seus auxiliares, ameaçando-o (s), desrespeitando-o (s) ou 

tentando agredi-lo(s) moral ou fisicamente. 

Pena: suspensão de 01 a 06 partidas / suspensão de 90 a 730 dias. 

Artigo 40º. Danificar praça de desportos sede das partidas. 

Pena: suspensão de 01 a 06 partidas / suspensão de 90 a 730 dias e compensação dos 

materiais danificados. 

Artigo 41º. Portar objetos que possam trazer perigo à segurança, nos locais onde se 

realizarem as partidas do campeonato antes, durante ou após as partidas; 

Pena: suspensão de 01 a 06 partidas / suspensão de 90 a 730 dias. 

Artigo 42º. Participar como atleta de partida(s) estando em situação irregular. 



 

 
 

Pena: perda de 05 pontos na fase em disputa, por atleta e partida que o mesmo tiver atuado. 

Artigo 43º. Usar como própria qualquer documento de identidade de outrem ou ceder a 

outrem, para que dele se utilize. 

Pena: eliminação do atleta da competição, e perda dos pontos da partida em que o atleta atuar. 

Artigo 44º. Desistir de disputar a partida depois de iniciada, por abandono de campo, 

simulação de contusão, ou tentar impedir, por qualquer meio o seu prosseguimento. 

Pena: suspensão de 01 a 06 partidas / suspensão de 90 a 730 dias. 

Artigo 45º. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gestos ou por qualquer outro meio 

causar-lhe mal injusto ou grave. 

Pena: suspensão de 01 a 06 partidas / suspensão de 90 a 730 dias. 

Artigo 46º. Reclamar por gestos ou palavras, contra as decisões da arbitragem, ou 

desrespeitar o árbitro e seus auxiliares. 

Pena: suspensão de 01 a 05 partidas / suspensão de 90 a 730 dias. 

Artigo 47º. Manifestar-se de forma desrespeitosa, ou ofensiva, contra membros da Comissão 

Organizadora, e contra árbitro ou auxiliar em razão de suas atribuições, ou ameaçá-los. 

Pena: suspensão de 01 a 05 partidas / suspensão de 90 a 730 dias. 

Artigo 48º. Ofender moralmente o árbitro ou seus auxiliares. 

Pena: suspensão de 01 a 05 partidas / suspensão de 90 a 730 dias. 

§ único. Para todos os efeitos, o árbitro e seus auxiliares são considerados em função 24 horas 

antes e 24 horas depois do horário programado dos jogos na tabela oficial. 

Artigo 49º. Dar ou transmitir instruções a atletas, durante a realização de partida, incitando 

publicamente a prática de infração. 

Pena: suspensão de 01 a 05 partidas / suspensão de 90 a 730 dias. 

Artigo 50º. Participar ou permitir como dirigente que membro (s) da comissão técnica ou 

atletas atuem estando em situação irregular; 

Pena: suspensão de 01 a 05 partidas / suspensão de 90 a 730 dias. 

 



 

 
 

T Í T U L O  I X  
“ D A S  D I S P O S I Ç Õ E S  G E R A I S ”  

 

Artigo 51º. O Tropical Tênis Clube não se responsabilizará por quaisquer acidentes ocorridos 

com atletas, dirigentes, torcedores e outros, antes, durante ou após as partidas, dentro ou fora 

do espaço esportivo destinado às partidas. 

Artigo 52º. Às equipes campeã e vice-campeã da competição serão conferidos como 

premiação simbólica troféus simbólicos e 18 medalhas aos atletas e membros de comissão 

técnica, referentes à disputa da VIII Copa Tropical Tênis Clube de Futsal - 2020. 

§ 2º: Também receberão troféus simbólicos, o atleta artilheiro da competição e o goleiro 

campeão da competição. 

§ 3º: Será considerado artilheiro o atleta que obtiver o maior número de gols marcados no 

decorrer da competição. Caso haja mais de um atleta com a mesma quantidade de gols 

marcados, será considerado artilheiro o atleta da equipe melhor classificada. 

A saber: número direto de gols. 

§ 4º: Será considerado goleiro campeão o goleiro titular da equipe campeã da competição (um 

somente). 

A saber: goleiro campeão. 

Artigo 53º. Os casos omissos neste Regulamento Geral sejam de natureza técnica, disciplinar 

ou administrativa serão avaliados, definidos e publicados pela Organização em nota oficial. 

Artigo 54º. Este Regulamento foi aprovado em reunião realizada no dia 20 de janeiro de 

2020, pela Comissão Organizadora dos jogos e pelos representantes legais presentes das 

equipes participantes da VIII Copa Tropical Tênis Clube de Futsal - 2020. 
 

Itaúna, 21 de janeiro de 2020. 
 

 

Comissão Organizadora 

Departamento de Esportes e Lazer – Tropical Tênis Clube 

Máiron César Gomes Santos | Gerente de Esportes e Lazer 

CREF: 018405 G/MG 

 


