
 

 

 
 
 

REGULAMENTO GERAL 

 
A COPA PEQUENOS TALENTOS será regida pelas regras oficiais da Federação de Futebol 7 de 
Minas Gerais, e pelo que dispuser este Regulamento, ficando, deste modo, sujeitas a toda 
disposições e penalidades que dele possa emanar. 
 

1 – Promoção/Realização: 
 
1.1 Liga BS F7 

 
2 – Objetivos: 
 
2.1- Estimular a prática de Esportes na sociedade, dando oportunidade aqueles que nunca 
participaram de competições e continuidade daqueles que já participaram e/ou participam; 
 
2.2- Desenvolver o intercâmbio sócio-cultural-esportivo, entre equipes e alunos, estabelecendo 
uma união segura entre as Escolas, exaltando a prática desportiva como instrumento de 
formação de personalidade, e fazendo surgir novos valores. 
 
2.3-Uma competição de forma lúdica que visa à interação dos alunos.   

 
2 – Categorias e Divisões:   
 

• 2004/2005 

 

• 2006/2007 

 

• 2008/2009 

 

• 2010/2011 

 

• 2012/2013 



 

 

4 – Datas: 
 
4.1 – Inscrição das Equipes : até dia 06/08/2018 
4.2 – Início da Competição : dia 25/08/2018 
4.3 – Previsão de Término : dia 08/12/2018 

 
5 – Local dos Jogos: 
 
 5.1 – Os jogos aconteceram aos sábados e domingos, conforme a disponibilidades para jogo de 
cada equipe participante e seu mando de campo. 
 

6 – Inscrições Equipes: 
 
6.1 – As equipes terão que confirma a inscrição das categorias até o dia 06 de Agosto de 2018 
através do e-mail eventosesportivosbh@gmail.com e ou telefone (31)9 9237 3445 Tim/ 
WhatsApp; 
 
6.2 – O atleta só poderá participar da partida mediante apresentação de documento oficial de 
identificação. Exceto a categoria Sub 06 (2012/2013), no qual o atleta pode apresentar uma 
carteirinha com #Foto. Tendo sempre bom senso e ciência das partes envolvidas em jogo.   
“A Taxa de Inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais) por categoria”, que deverá ser pago a 
combinar com a Organização. A Taxa de arbitragem por partida e por equipe será de R$ 40,00 
podendo ter alteração durante a competição. 

 
7 – Disciplina: 
 
7.1 – Será exigido o máximo de disciplina de todos os alunos, professores, organizadores, 
familiares e árbitros; 
 
7.2 – Um atleta ou dirigente ficará automaticamente suspenso, quando receber: 
  
7.2.1. – 01 (um) cartão vermelho (expulsão); 
  
7.2.2. – 02 (dois) cartões amarelos (advertências). 
 
7.3 – O cumprimento da suspensão automática é de responsabilidade exclusiva de cada equipe 
participante, independente de comunicação oficial e de julgamento, e, a indevida participação 
do atleta suspenso implica na perda do(s) ponto(s) da partida em questão, com atribuição dos 
pontos ganhos à equipe adversária. 

 
8 – Direção / Coordenação / Arbitragem: 
 
8.1 – A direção e coordenação da 4º Copa Pequenos Talentos de Futebol Society Escolinha 
2018 serão de responsabilidade da Organização; 
 
8.2 – Os árbitros serão contratados pela Organização. 
 
8.3 – Membros da Coordenação: 

• Bárbara Andréia 
• Sabrina Alves 

 

9 – Uniformes: 
 
9.1 – Cada equipe deverá comparecer devidamente uniformizada, ou seja:  

• Camisas iguais e numeradas, e de preferência calções de cores iguais e meias de 
cores iguais; 

 
 
 



 

 

 
9.2 – Os goleiros deverão se apresentar com uniformes de cores diferentes, desde que não seja 
das mesmas cores da equipe adversária; 
 
9.3 – As equipes deverão informar no ato da inscrição as cores dos uniformes a serem usados 
durante a Copa, casos contrários não serão aceitos reclamações ou recursos do mesmo. 

 
10 – Premiação: 
 

• Troféus de 1º e 2º Lugar de cada categoria (Sendo Finais Ouro, Prata e Bronze); 
• 13 medalhas para 1º e 2º Lugar de cada Categoria (Sendo Finais Ouro, Prata e 

Bronze); 
• Artilheiro de cada categoria; 
• Goleiro Destaque de cada categoria (Sendo Finais Ouro, Prata e Bronze); 
• Atleta Destaque de cada categoria (Sendo Finais Ouro, Prata e Bronze); 
• Treinador Destaque de cada categoria (Sendo Finais Ouro, Prata e Bronze); 

 
 

11 – Critérios de Desempate: 
 
11.1 – Em caso de empate por pontos ganhos serão adotados os seguintes critérios pela 
ordem: 
  
 1º - Maior Saldo de Gols 

2º - Maior número de gols marcados; 
3º - Menor número de gols sofridos; 
4º - Maior Número de Vitórias; 

 5º - Confronto Direto, que só se aplica em caso de empate entre 02 (duas) equipes; 
 6º - Sorteio. 
 

12 – Considerações Gerais: 
 
12.1 – Esta COPA PEQUENOS TALENTOS será realizada de acordo com as Regras Oficiais da 
Federação de Futebol 7 de Minas Gerais, e pelo que dispuser este Regulamento; 
 
12.2 – O sistema a ser disputado: A primeira fase consiste em uma disputa de pontos, aonde 
as equipes vão se enfrentar todo mundo contra todo mundo (Somente Ida). A segunda fase 
consiste na disputa das Finais, aonde as duas primeiras colocadas disputam a #FINALOURO, as 
duas terceiras colocadas disputam a #FINALPRATA e as duas últimas colocadas disputam a 
#FINALBRONZE; 
 
12.3 – O tempo de jogo será o seguinte: Para as categorias Sub 07/ 09 e 10 será o tempo de 
30 minutos divididos em dois tempos de 15 minutos; Para a categoria Sub 12 será o tempo de 
34 minutos divididos em dois tempos de 17 minutos; Para a categoria Sub 14 será o tempo de 
40 minutos divididos em dois tempos de 20 minutos; 
 
12.4 – Cada equipe terá direito a 01 (um) pedido de tempo técnico em cada período, com 
duração de 01 (um) minuto; 
 
12.5 – O número de substituição será livre para todas as categorias. Salvo quando a 
equipe abrir 3 gols de diferença que deve ir realizando as troca, para que seja 
diminuído o ritmo de jogo. Visto que o intuito da copa não é saldo de gols e sim a 
interação entre os atletas; 
 
12.6 – O goleiro da categoria Sub 06 pode ser um ano mais velho, sendo nascido em 
2011 e devidamente identificado com o documento RG; 
 
12.7 – Toda e qualquer comunicação da Coordenação da Copa será feita através de Boletim 
Oficial, e-mail e por telefone em casos extraordinários; 



 

 

 
12.8 – O Professor ou Aluno que ferir as normas regulamentares, disciplinares ou ético-
desportivas, dentro ou fora da competição, será desclassificado da Copa; 
 
12.9 – Caso as cores dos uniformes se prestem a estabelecer confusão, um sorteio deverá 
indicar a equipe que mudará o uniforme; 
 
12.10 – A Organização da COPA PEQUENOS TALENTOS 2018, não se responsabiliza por 
acidentes que ocorrerem com aluno/professores ou que estes venham a ocasionar a terceiros, 
antes, durante ou depois de qualquer partida; 
 
12.11 – As equipes participantes deverão zelar para que as finalidades e objetivos da COPA 
PEQUENOS TALENTOS 2018 sejam observados durante todo o seu transcurso, bem como 
empenhar-se no cumprimento deste Regulamento; 
 
12.12 – Caso ocorrer vitória por WXO, além de 03 (três) pontos ganhos, será aplicado o escore 
convencional de 03x00 a favor do vencedor; 
 
12.13 – Será aplicado o WXO quando uma das equipes não se apresentar para o jogo ou se 
apresentar após o tempo de tolerância previsto de, no máximo de 20 (quinze) minutos e/ou 
apresentar com número insuficiente de alunos e por este motivo não se realizar a partida; 
salientando-se que além da penalidade poderá ser eliminada ou não da Copa, de acordo com a 
justificativa apresentada por escrita, após análise da Organização; 
 
12.14 – Qualquer outro motivo de paralisação de uma partida será obedecido o que dispuser 
comissão de Arbitragem. 
 
12.15 – Nas Fases Eliminatórias, as partidas que terminarem empatadas no tempo normal será 
decidido em cobranças de pênaltis, sendo a primeira série 03 (três) cobranças alternadas para 
cada equipe, se necessário cobranças de um em um até que saia o vencedor; 
 
12.16 – As equipes participantes poderão fazer recursos até o prazo máximo de 24 horas após 
a partida; 
 
12.17 – Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Organização da Copa; 

 
13 – Recomendações das regras: 
 
13.1 – O goleiro não poderá em momento algum receber a bola utilizando as mãos do jogador 
de sua equipe, mas poderá utilizar os pés quantas vezes quiserem, salvo se for involuntário ou 
de cabeça também involuntário. 
 
13.2 – O lateral e o escanteio deverão ser batidos com as mãos e estando os pés juntos no 
chão, caso o atleta levante um dos pés na hora do arremesso, o lateral ou escanteio deverá ser 
revertido para a outra equipe. Lembrando que não poderá pisar dentro da quadra para o 
arremesso. 
 
13.3 – Em cada período, ou seja, (1º tempo e 2º tempo), cada equipe terá direito há 1 minuto 
por período em forma de pedido de tempo. 
 
13.4 – A partida será realizada estando à equipe com 06 atletas de linha e 01 goleiro em casos 
que a quadra for tamanho mínimo oficial e para os casos em que a quadra for menor que 
mínimo oficial será realizada com 06 atletas de linha e 01 goleiro; 
 
13.5 – Caso a bola atinja a rede no alto à bola devera ser levada pra lateral e será cobrada pela 
equipe de direito. 
 
13.6 – Em cada período, as equipes poderão cometer ate sete faltas, lembrando que no society 
não existe falta de dois lances, todas serão diretas com barreira. Após a sétima falta a oitava é 
pênalti. 



 

 

 
13.7 – Cartão amarelo: Quando um atleta colocar a Mão na bola proposital a fim de cortar a 
direção da bola ou utilizar o artifício de carrinho, o mesmo recebera cartão amarelo e sairá da 
partida por dois minutos podendo repor a equipe com outro jogador. 
 
13.8 – Cartão Vermelho: Quando um atleta receber um cartão amarelo por um motivo e 
receber outro cartão amarelo pelo mesmo motivo. O atleta estará desclassificado da partida e a 
equipe não poderá colocar outro atleta em seu lugar ficando sem um jogador ate o final da 
partida. 
 
13.9 – Cada equipe poderá fazer quantas modificações quiser o atleta que sair ou entrar devera 
fazê-lo utilizando o meio da quadra. O atleta que entrar deverá esperar o atleta sair 
completamente da quadra assim efetuar a troca. O arbitro não precisa autorizar a entrada e 
saída dos atletas.  
 
13.10 – O goleiro fazendo a defesa com as mãos firmes, não poderá fazer o uso dos pés para 
chutar a bola, se o fizer será falta contra a equipe. 
 

 
 
 

Contagem, 16 de Agosto de 2018. 
 
 

 
 

À ORGANIZAÇÃO. 
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