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Estado do Rio Grande do Norte 
Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN 
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos 
Coordenação de Esportes 

 
 

REGULAMENTO TÉCNICO 
 

 
1 – DISPOSIÇÕES INICIAIS: 

 
1.1 – Os jogos serão realizados no Estádio Beira-Rio, no período previsto de 

31/10/2015 à 16/01/2016, com os jogos definidos conforme tabela anexa. Tendo tolerância 
de 15 (quinze) minutos.  

ÚNICO: Em caso de suspensão de uma rodada, ou partida, por motivo qualquer; 
será marcada uma nova rodada ou partida em data disponível. 

   
– Para confirmação e efetivação da inscrição na  III COPA DO POVO , a equipe 

deverá preencher a ficha de inscrição (em 02 vias), poderá ser inscrito atletas até o final 
das quartas de finais, a ser entregue à Comissão Organizadora do Campeonato. 
 

1.2 Cada equipe poderá inscrever no máximo 30 (trinta) atletas e no mínimo 15 
(quinze). 

 
1.3 - Só poderão ser inscritos atletas Com domicílio eleitoral em Campo 

Redondo/RN. 
ÚNICO: Cada equipe poderá fazer 03 (três) inscrições fixas e insubstituíveis de 

atletas sem domicílio eleitoral em Campo Redondo.  
 
 
1.4 – Será vedada a participação de atletas: 

 Que não preencherem os requisitos do item 1.3; 

 Atletas menores de quinze anos (nascidos posteriormente ao ano de 2000). 
 

1.5 – As inscrições com no mínimo de 15 (quinze) atletas deverão ser entregues, 
juntamente com as fotocópias exigidas no art. 6.5, até dia 30/10/2015. 
 

1.6 – Encerrado este prazo, a ficha de inscrição ficará sob a posse da Comissão 
organizadora. Novas inscrições só serão feitas junto à Comissão Organizadora, com a 
presença do atleta em posse da documentação exigida.  

 
1.7 – As inscrições serão permitidas até a segunda fase.   

 
 
2 - CONGRESSO TÉCNICO: 
  
2.1 – O congresso técnico será realizado no dia 17/10/2015, às 8:00 horas no prédio 

do PROJOVEM. Cada equipe deverá enviar seu representante. 
ÚNICO: Em caso da equipe não enviar representante, deverá aceitar o que for 

decidido pelas demais equipes. 
  
2.2 – Cada equipe receberá o regulamento e a tabela do torneio, estando 

perfeitamente informado de tudo o que se relaciona com o presente torneio.  

http://www.wesportes.net/2015/06/iii-copa-de-futsal-master-e-peladeiros.html
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3 - UNIFORME 
  
3.1 – As equipes deverão estar completamente uniformizadas para poder participar 

da partida. Compreende-se por uniforme completo: camisa numerada, calção (numerado 
ou não). Se numerado este deverá possuir o mesmo número da camisa, meias da mesma 
cor e chuteira.  

  
3.2– O capitão da equipe deverá estar devidamente identificado com a faixa 

(braçadeira). 
 
3.3 – Estará impedido de participar da partida o jogador sem uniforme completo. 

Todos os participantes, inclusive no banco de reservas devem estar uniformizados, com 
exceção da comissão técnica. 

  
  
3.4 – Um atleta não poderá usar nada que seja perigoso para os demais, ficando 

a critério do árbitro vetar qualquer objeto que não pertença ao uniforme de jogo (brinco, 
relógio, pulseira, piercing, etc.).  

  
3.5 – A responsabilidade do uso correto do uniforme será do técnico e do capitão 

da equipe com fiscalização do árbitro e mesário. 
  
 
 
4– COMISSÃO DISCIPLINAR: 
 
  
4.1 - Todos os atos que venham a ser praticados dentro e fora de quadra, 

uniformizado ou não, no decurso da competição, e que venham a tornar-se inconvenientes, 
serão julgados, ficando seus autores sujeitos as penalidades previstas neste Regulamento, 
desde que sejam relatados em Súmula pelo mesário, árbitro ou Comissão Organizadora. 

 
 
4.2 - As penalidades de competência da Comissão Disciplinar terão a seguinte 

graduação: 

 ADVERTÊNCIA; 

 SUSPENSÃO DE JOGOS; 

 SUSPENSÃO DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS DEMAIS 
PRAÇAS ESPORTIVAS MUNICIPAIS; 

  ELIMINAÇÃO DA COMPETIÇÃO. 
  
4.3 - O atleta, ou membro da comissão técnica que tiver cumprindo pena e que 

participar de uma partida alegando desconhecimento da punição, será eliminado da 
competição, e a equipe perderá os pontos da partida disputada, sendo que os mesmos 
serão computados para equipe adversária. 

 
4.4 – A Comissão Disciplinar será criada pela organização do campeonato, com a 

finalidade de analisar os relatórios das súmulas das partidas que tiverem alguma 
anormalidade anotada pelo árbitro, capitão ou comissão. 

  
4.5 – Estão sujeitos as penalidades do Código Disciplinar todos os inscritos na III 

COPA DO POVO  - CAMPO REDONDO/RN. 

http://www.wesportes.net/2015/06/iii-copa-de-futsal-master-e-peladeiros.html
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4.6 – A Comissão Disciplinar se reunirá, sempre que necessário em data a ser 

marcada pela Organização da Competição, sempre antecedendo 24 (Vinte e quatro) horas 
a rodada seguinte, para apreciar as súmulas, bem como as defesas apresentadas por 
escrito, firmadas pelo representante da equipe ou pelo próprio atleta até a data e hora 
prevista. 

ÚNICO: As defesas à Comissão Disciplinar deverão ser por escrito, em três vias e 
entregues à Comissão Organizadora, 24 (Vinte e quatro) horas após a última partida.  
 

4.7 – A Comissão Disciplinar será formada por: 
 
Dois (02) Representantes da Coordenação de Esportes; 

          Um (01) Representante dos meios de Comunicação;  
 Um (01) Representante do Poder Público Municipal; 
          Um (01) Representante da Sociedade Civil. 
 

 
5 – ARBITRAGEM: 
 
5.1 – A arbitragem do torneio será de responsabilidade da Coordenação de 

Esportes; 
 
6 – GERAL: 
  
6.1 – Somente poderão ficar no banco de reservas os jogadores, técnico e 

massagista e auxiliar, inscritos na III COPA DO POVO - CAMPO REDONDO/RN;  
6.2 – A maneira pela qual a III COPA DO POVO - CAMPO REDONDO/RN, será 

disputada (horário de jogos, datas, ordem de jogos, disputa de títulos, etc.), encontra-se em 
anexo a esse regulamento. 

   
6.3 – A equipe que não apresentar a assinatura na súmula de no mínimo sete (07) 

atletas legal ao completar o tempo de tolerância, perderá os pontos para a equipe 
adversária (W.O.). 

  
6.4 – Caso as duas equipes não satisfaçam o item anterior, ambas perderão os 

pontos do jogo em disputa e o placar final será de 0 X 0. (WO elimina a equipe e mantém o 
resultado de 1x0 em todos os outros resultados). 

  
6.5 – As equipes deverão apresentar, junto com a ficha de inscrição dos jogadores e 

da equipe técnica, fotocópia COLORIDA, frente e verso, da Identidade e do título Eleitoral.  
ÚNICO: não será exigida a fotocópia do título eleitoral da comissão técnica e dos 

três atletas sem domicílio eleitoral em Campo Redondo. 
 
6.6 – Após cada julgamento, as decisões das punições impostas pela Comissão 

Disciplinar serão entregues a todos representantes das equipes e servirá para a 
confirmação e cumprimento das penas, bem como para conhecimento e ciência das 
demais. 

  
6.7 – Será de responsabilidade de a organização avisar a equipe bem como o 

atleta(s) da (s) punição (ões), devendo a mesma informar ao Representante da equipe. 
  
6.8 – É de responsabilidade do Representante da equipe dar conhecimento da 

punição ao(s) seu(s) atleta(s). 

http://www.wesportes.net/2015/06/iii-copa-de-futsal-master-e-peladeiros.html
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6.9 – O árbitro e/ou mesário serão os únicos que poderão lançar anotações ou 

emendas nas súmulas, salvo observações de membro da Organização. 
 
6.10– A III COPA DO POVO  - CAMPO REDONDO/RN, será disputado pelas 

seguintes equipes: 
 

 
COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS 

 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

AMÉRICA (MV) SPORT BOYS (MV) CRUZEIRO (LM) 

BAIXA DO ARROZ PALMEIRAS (CALDEIRÃO) FLA-JOVEM 

SERRANO (SD I) SERRANO (SERRINHA) UNIÃO (SD III) 

ATLÉTICO SERRANO (SD I) SANTOS (MV) PALMEIRAS 

ABC LDM  

 
 
7 – FORMA DE DISPUTA: 
  
7.1 – A III COPA DO POVO  - CAMPO REDONDO/RN será disputado em quatro 

fases. 
  
 
7.2 - PRIMEIRA FASE: 
Inicia em 31/10/2015 e será disputa por todas as equipes devidamente inscritas 

nessa Competição. As equipes estarão dispostas em três grupos, jogando as equipes 
dentro de seu grupo, em turno único, classificando-se as 02 (duas) melhores equipes de 
cada grupo mais os 02 melhores terceiros colocados, para a segunda fase.  
 

A pontuação das partidas ficará assim distribuída: 
o 03 PONTOS – VITÓRIA. 
o 01 PONTO – EMPATE. 
o 00 PONTO – DERROTA  

 
Em caso de empate dentro na fase classificatória o critério a ser usado para 

desempate será: 
 
1) Saldo de gols; 
2) Maior número de vitórias; 
3) Confronto direto; 
4) Maior número de gols marcados; 
4) Menor número de gols sofridos; 
5) Menor número de cartões vermelhos; 
6) Menor número de cartões amarelos; 
7) Sorteio. 
 
 
OBS: Havendo empate entre mais de duas equipes, as equipes em desvantagem 

em algum item serão eliminadas no critério analisado, passando as demais para serem 
analisadas no critério seguinte.  

 
 

http://www.wesportes.net/2015/06/iii-copa-de-futsal-master-e-peladeiros.html
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7.3 - SEGUNDA FASE: 

Denominadas de quartas-de-final e será disputada em sistema de eliminatória simples. 
Onde o 1ºA enfrenta o 3ºB (JOGO 1), o 1ºB enfrenta o 2º C (JOGO 2), 1ºC enfrenta o 3º A  
(JOGO 3) e o 2ºA enfrenta o 2ºB (JOGO 4).   
Obs: Na segunda fase não poderão se enfrentar equipes do mesmo grupo da primeira fase.  

    
  
Classificam-se os ganhadores dos 04 (quatro) jogos para a próxima fase. 
  

 
7.4 - TERCEIRA FASE: 
Denominada de semi-finais, onde os vencedores do JOGO 1, JOGO 2, JOGO 3 e 

JOGO 4 da fase anterior. 
  
Nessa fase a sequência de jogos será a seguinte: 
JOGO 5 – vencedor do JOGO 1 enfrenta o vencedor do JOGO 2; 
JOGO 6 – vencedor do JOGO 3 enfrenta o vencedor do JOGO 4; 
 
Classificam-se os ganhadores dos 02 (dois) jogos para a próxima fase. 
 
 
7.5 - QUARTA FASE: 
Denominada de final, onde os vencedores do Jogo 5 e do Jogo 6 da fase anterior se 

enfrentam na disputa pelo 1o lugar.  
 
Nessa fase a sequência de jogos será a seguinte: 
JOGO 7 – vencedor do JOGO 5 enfrenta o vencedor do JOGO 6. 

 
 
 7.6 – Havendo necessidade de apontar um vencedor na SEGUNDA, TERCEIRA 
E/OU QUARTA FASE, permanecendo empatado após o término do tempo de jogo normal, 
serão efetuados cobranças de pênaltis. Serão cobrados inicialmente, uma série de 5(cinco) 
pênaltis de forma alternada. Permanecendo o empate, será cobrado 1(um) tiro da marca 
penal de forma alternada, até ser apontado um vencedor. 
 
 

7.7 – Os representantes deverão certificar-se da realização de alguma rodada 
adiada e serão encarregados de informar a decisão aos seus atletas. 

  
 
 
7.8 – Receberão premiação no final da III COPA DO POVO  - CAMPO 

REDONDO/RN. 
1) Troféu para artilheiro, 
2) Troféu para goleiro (defesa) menos vazada; 
3) Medalhas aos atletas classificados em 1o e 2o  lugar; 
4) Troféu para a equipe campeã e vice-campeã; 

O goleiro menos vazado será da equipe que tiver a defesa menos vazada (média). 
 

   

http://www.wesportes.net/2015/06/iii-copa-de-futsal-master-e-peladeiros.html
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7.9– Se caso alguma equipe não tiver mais chances de classificação na primeira 
fase e decidir não participar de uma ou mais rodadas, todos os integrantes da equipe 
estarão automaticamente suspensos da IV COPA DO POVO  - CAMPO REDONDO/RN. 

 ÚNICO: Em caso de algum integrante da equipe suspensa comparecer ao local da 
partida uniformizado, o mesmo não deverá ser penalizado. 

  
7.10 – Cartão Amarelo: 03 (três) cartões cumulativos eliminará o atleta da próxima 

partida; 
 Cartão Vermelho: Todo cartão vermelho será avaliado pela comissão 

disciplinar, cabendo a ela avaliar se a suspensão é automática ou específica. 
(*) Ao final da primeira fase serão zerados os cartões amarelos (dois cartões). 
 
7.11 – Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora. 
 
7.12 – Este regulamento foi aprovado no Congresso Técnico pelos representantes 

das equipes no dia 17/10/2015. 
 
 

 
 

III COPA DO POVO - CAMPO REDONDO/RN 
 
 

NOME EQUIPE RESPONSÁVEL CELULAR 

AMÉRICA (MV) Galega  

BAIXA DO ARROZ Eriberto Gomes  

SERRANO (SD I) Jurandir Cavalcante  

ATLÉTICO SERRANO (SD I) Reginaldo Felinto  

ABC Marcelo de Beba  

SPORT BOYS (MV) Roberto Campelo  

PALMEIRAS (CALDEIRÃO) Boinha  

SERRANO (SERRINHA) Vinicius Saraiva  

SANTOS (MV) Oliveira (Zome)  

LDM Edilson Brilhante  

CRUZEIRO (LM) José Antonio   

FLA-JOVEM Laercio Campelo  

UNIÃO (SD III) Gessica Silva  

PALMEIRAS Pradera  
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TABELA DA III COPA DO POVO 2015 
JOGOS DIA HORARIO GRP/FASE TIME A   X   TIME B 

1 SAB - 31/10 15:30 B LDM   X   SANTOS 

2 DOM - 01/11 07:30 C PALMEIRAS   X   UNIÃO 

3 DOM - 01/11 15:30 A ABC   X   ATLÉTICO SERRANO 

4 SAB - 07/11 15:30 A BAIXA DO ARROZ   X   AMERICA 

5 DOM - 08/11 07:30 B SPORT BOYS   X   SERRANO - SB 

6 DOM - 08/11 15:30 C CRUZEIRO   X   FLA-JOVEM 

7 SAB - 14/11 15:30 B PALMEIRAS CALD.   X   LDM 

8 DOM - 15/11 07:30 A SERRANO - SD   X   ATLETICO SERRANO 

9 DOM - 15/11 15:30 B SANTOS   X   SPORT BOYS 

10 SAB - 21/11 15:30 A ABC   X   AMERICA 

11 DOM - 22/11 07:30 B SERRANO - SB   X   PALMEIRAS CALD. 

12 DOM - 22/11 15:30 C PALMEIRAS   X   CRUZEIRO 

13 SAB - 28/11 15:30 A BAIXA DO ARROZ   X   SERRANO -SD 

14 DOM - 29/11 07:30 B LDM   X   SPORT BOYS 

15 DOM - 29/11 15:30 A AMERICA   X   ATLETICO SERRANO 

16 SAB - 05/12 07:30 C CRUZEIRO   X   UNIAO 

17 SAB - 05/12 15:30 B SANTOS   X   SERRANO - SB 

18 DOM - 06/12 07:30 A AMERICA   X   SERRANO -SD 

19 DOM - 06/12 15:30 B PALMEIRAS CALD.   X   SANTOS 

20 SAB - 12/12 15:30 A BAIXA DO ARROZ   X   ABC 

21 DOM - 13/12 07:30 B SPORT BOYS   X   PALMEIRAS CALD. 

22 DOM - 13/12 15:30 C FLA-JOVEM   X   PALMEIRAS 

23 SAB - 19/12 07:30 A BAIXA DO ARROZ   X   ATLETICO SERRANO 

24 SAB - 19/12 15:30 B SERRANO - SB   X   LDM 

25 DOM - 20/12 07:30 C FLA-JOVEM   X   UNIAO 

26 DOM - 20/12 15:30 A SERRANO - SD   X   ABC 
                  

27 SAB - 02/01 15:30 QUARTAS 1º A   X   3º B 

28 DOM - 03/01 15:30 QUARTAS 1º B   X   2º C 

29 SAB - 09/01 15:30 QUARTAS 1º C   X   3º A 

30 DOM - 10/01 15:30 QUARTAS 2º A   X   2º B 
                  

31 SAB - 16/01 15:30 SEMI VENC. 27   X   VENC. 28 

32 DOM - 17/01 15:30 SEMI VENC. 29   X   VENC. 30 
                  

33 SAB - 16/01 15:30 FINAL VENC. 31   X   VENC. 32 
 

PONTOS PONTUAÇÃO  

   

GRUPO A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO A 

AMÉRICA (MV)             1º 

BAIXA DO ARROZ             2º 

SERRANO (SD I)             3º 

ATLÉTICO SERRANO (SD I)             4º 

ABC             5º 

              

GRUPO B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO B 

SPORT BOYS (MV)             1º 

PALMEIRAS (CALDEIRÃO)             2º 

SERRANO (SERRINHA)             3º 

SANTOS (MV)             4º 

LDM             5º 

              

GRUPO C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO C 

CRUZEIRO (LM)             1º 

FLA-JOVEM             2º 

UNIÃO (SD III)             3º 

PALMEIRAS             4º 
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Coordenação e Organização 

 
Presidentes de Equipes 


