
 
 
 

REGULAMENTO DA I COPINHA DE FUTSAL 2019 

Ensino Médio Integrado 1° ao 4° ano 

 

I – DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO 
 

Artigo 1º - Os jogos interclasses 2019 do Instituto Federal da Bahia – Campus 

Jequié são organizados pelos discentes, do segundo ano integrado e com a 

orientação da docente Alantiara Peixoto Cabral. Caberá aos mesmos formar a 

comissão organizadora, que será responsável pela execução de maneira geral. 

 
 
 

II – DOS OBJETIVOS 
 

Artigo 2º - Os jogos interclasses têm os seguintes objetivos: 

 

a) Promover a interação e integração dos alunos; 

 

b) Desenvolver os aspectos físico-psíquico-social do estudante - atleta; 

 

c) Estimular a prática esportiva; 

 

d) Estabelecer o censo de organização e espírito de grupo; 

 

e) Proporcionar o surgimento de novos talentos esportivos; 

 

 
III – DA PARTICIPAÇÃO 

 
Artigo 3º - Poderão participar dos presentes jogos, todos alunos devidamente 

matriculados em cursos de nível médio integrado. É vedada a participação de 

alunos que estejam cumprindo suspensão disciplinar durante o período de 

realização dos jogos. 

 

Artigo 4º - O aluno somente poderá participar dos jogos pelo time 

referente ao curso e a turma a qual pertence, salvo as salas que não tiverem 

número suficiente de atletas para a modalidade. Caberá a comissão organizadora 

jugar as exceções constantes neste artigo. 



 
 

Artigo 5º - Cada equipe deverá ter no mínimo 5 jogadores e no máximo 10 

jogadores inscritos. 

 

Artigo 6º - Os jogos interclasses 2019 serão iniciados automaticamente 

através do primeiro jogo de acordo com a tabela da competição a ser definida pela 

comissão, previsto para o dia 18/07/2019 das 14h às 18h e dia 20/07/2019 início as 

7:30h, no ginásio poliesportivo do IFBA- Campus Jequié.  

 
IV – DAS INSCRIÇÕES 

 
Artigo 7º - As inscrições deverão acontecer pelo e-mail da comissão 

organizadora (inscricaocopinha@gmail.com) do dia 03/07/2019 até 11/07/2019, 

contendo as informações da tabela abaixo preenchida. 

 

Artigo 8º - O valor da inscrição é de R$ 15,00 por equipe, o dinheiro será 

usado para a premiação das mesmas. 

 

Artigo 9º- O pagamento das inscrições deverá ser efetuado até o dia 

11/07/2019 para a discente Jaqueline Andrade- TI221 e a professora Alantiara 

Peixoto Cabral. Caso não venha ser efetuado o respectivo, a inscrição da equipe 

não será realizada.  

 

Artigo 10º - Cada classe efetuará sua inscrição nos jogos através do seu líder 

de turma ou capitão da equipe, lembrando que podem haver mais de um time por 

classe, cada representante ficará responsável pelo envio das fichas de 

inscrição a comissão organizadora até o dia 11/07/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ficha de inscrição 

 

I Copinha de Futsal – IFBA Jequié 
 

                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura / Responsável 

    
 
 

Nº Nome do educando(a) Nº de Matricula 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

Nome da equipe:  Turma: 

Responsável:   Email  
 

Tel.:   

Auxiliar:  Email 
 

Tel.: 



 
 
 
 

V – DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS 
 

Artigo 11º - A competição de Futsal será regida pelas regras oficiais em vigor 

no país, da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), www.cbfs.com.br 

obedecendo às normas contidas neste regulamento. 

 

Artigo 12º - Os jogos da competição de Futsal não são mistos, ou seja, será 

dividido em equipes femininas e masculinas. Tendo em vista que cada equipe 

disputará separadamente 

 

Artigo 13º - As partidas terão duração de 30 minutos corridos (2 tempos 

de 15 minutos) com intervalo de 5 minutos. 

O cronômetro será parado em pedidos de tempo técnico, atendimento 

médico, em caso de cartão vermelho e quando o árbitro ou a comissão 

organizadora entender necessário e determinar. 

 

Artigo 12º - O Sistema de pontuação para classificação no grupo será: 

a) 03 (três) pontos por vitória; 
 

b) 01 (um) ponto por empate; 
 

c) 0 (zero) ponto por derrota. 
 

Artigo 14º - Serão utilizados os seguintes critérios, na ordem exibida, para o 

caso de empates de pontos entre duas ou mais equipes: 

 

a) Número de vitórias; 
 

b) Saldo de gols; 
 

c) Ataque com mais gols feitos; 
 

d) Menor número de cartões (somatória dos cartões amarelos 1 ponto e 
vermelhos 3 pontos). 

 

Artigo 15º - As equipes devem apresentar as cores que desejam utilizar 

para a comissão organizadora, um dia antes da partida. 



 
 

Artigo 16º - Haverá tolerância de 10 (dez) minutos apenas para o 1º jogo da 

rodada, ficando os demais para o horário programado em tabela. 

 

Artigo 17º- Estará automaticamente suspensa da partida subsequente o 

estudante/atleta que for expulsa ou receber 03 (três) cartões amarelos, consecutivos 

ou não. 

 

Artigo 18º- A contagem de cartões, para fins de aplicação de suspensão 

automática, é feita separadamente por tipologia de cartões. O cartão vermelho não 

anulará o cartão amarelo já recebido na mesma ou em outra partida da competição. 

Será anulado apenas o segundo cartão amarelo, recebido na mesma partida e que 

ocasionou o cartão vermelho. 

 

Artigo 19º- Se o mesmo atleta em determinado momento da competição 

acumular simultaneamente 3 (três) cartões amarelos e mais 1 (um) cartão 

vermelho, cumprirá automaticamente a suspensão por 2 (duas) partidas. 

 

Artigo 20º - Os jogos acontecerão na quinta-feira dia 18/07/2019 DAS 14h 

às 18h e 20/07/2019, no período das 7:30h às 12:00h.  

 

Artigo 21º - Todos os jogos deverão ser acompanhados pela comissão 

organizadora. 

 
 

 

VI – DA FORMA DE DISPUTA 
 

Artigo 21º - A forma de disputa será determinada a partir da quantidade 

de equipes inscritas. Terá uma reunião com todos os responsáveis no dia 

12/07/2019 às 9:50.  

 
 
 

VII – DA PREMIAÇÃO 
 

Artigo 23º - Os times campeões e os vice-campeões, tanto do feminino como 

do masculino, serão premiados com medalhas. 

Artigo 24º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizada. 


