15ª COPA CURVA DO RIO DE FUTEBOL SETE- Categorias Adultas e a
10ª COPINHA –Categorias de Base.
Temporada 2019/2020.
REGULAMENTO ESPECÍFICO DESTAS DUAS COMPETIÇÕES –(REC)
1- Capitulo Primeiro- Objetivo:
Artigo 1º - A 15ª COPA CURVA DO RIO DE FUTEBOL SETE- Categorias
Adultas e a
10ª COPINHA –Categorias de Base Temporada 2019/2020. Tem como objetivos desenvolver o intercâmbio esportivo
e proporcionar boas relações entre dirigentes, técnicos e atletas,
estabelecer uma união segura entre desportistas, respeitando quem
estiver ao seu lado, comunidade e público em geral.
Apoio: IMPRENSA DO CENTRO SERRA.
2- Capitulo Segundo- Organização:
Artigo 2º - A organização e promoção estará a cargo da Associação
Balneário Curva do Rio, Coordenador Geral MILTON ROBERTO SETTI
e Secretária Luiza Soder Ceolin.
Artigo 3º - Compete aos promotores, organizadores, coordenadores e
participantes da Copa interpretar, zelar e resolver os casos omissos.
Este é o Regulamento Especifico destas Duas Competições- (REC),
Temporada 2019/2020, mais esclarecimentos não constantes neste
regulamento a ser usado o Regulamento Geral de Competições da
CBF, referente a esta modalidade ou se adaptar ao regulamento do
futebol de campo da entidade máxima brasileira(CBF).
3- Capitulo Terceiro- Modalidades :
1- Futebol Sete (Suas adaptações ao mini- campo).
4- Capitulo Quarto- Das Inscrições:
Artigo 4º - A programação da Temporada -2019/2020. CATEGORIAS
ADULTAS E CATEGORIAS DE BASE: Divididas em 12 categorias:
CATEGORIAS ADULTAS:
Nº
01
02
03
04
05

Categoria
Veterano
Adulto Masculino
Feminino
Máster
Sênior

06
07
08
09
10

Mini
Fraldinha
Pré-Mirim
Mirim
Infantil

Ano de Nasc. Permitido
1986 ou nascidos anos antes
Idade Livre
Idade livre
1976, ou nascidos anos antes
1970, ou nascidos anos antes
CATEGORIAS DE BASE:
2012, ou anos acima
2010, ou anos antes
2008, ou anos acima
2006, ou anos acima
2004, ou anos acima

Sub-34
Idade Livre
Idade livre
Sub-44
Sub-50
Sub-07
Sub-09
Sub-11
Sub -13
Sub -15

11
12

Infanto
Juvenil

2002, ou anos acima
2000, ou anos acima

Sub-17
Sub-19

 O QUE VALE É O ANO DE NASCIMENTO PARA QUE O ATLETA
POSSA SE ENQUADRAR NAS CATEGORIAS.
 Este ano as CATEGORIAS ADULTAS, cada atleta pagará R$ 6,00
(Seis reais) para entrar no Balneário Curva do Rio. E as
CATEGORIAS DE BASE, cada atleta pagará R$ 4,00 (quatro reais).
Artigo 5º -

As inscrições dos atletas é LIVRE DENTRO DE CADA

CATEGORIA deve ser feitas pelos dirigentes, DIRETO NA SÚMULA
DO JOGO , antes DO INÍCIO DA PARTIDA OU QUALQUER MOMENTO
QUE CHEGAR NO BALNEÁRIO CURVA DO RIO E somente 15
(Quinze) atletas podem entrar em campo por jogo. NÃO SERÁ
FORNECIDA FICHA DE INSCRIÇÃO PARA AS EQUIPES. (Caso sua
equipe chegue a classificação por premiação receberá somente 12
(Categorias adultas) e 10 (categorias de base) medalhas por equipe,
mesmo que VOCÊ DIRIGENTE que usou mais de 15 atletas no
decorrer da Copa. A equipe pode solicitar a confecção de medalha a
mais, caso se interessar junto à organização da COPA.
O prazo de inscrição para INCLUIR NOVOS JOGADORES NAS
EQUIPES, É ATÉ O INICIO DA PARTIDA SEMIFINAL DE CADA
CATEGORIA. AS EQUIPES QUE CHEGAREM A ESTA FASE.

MUITO IMPORTANTE –CATEGORIAS DE
BASE E CATEGORIAS ADULTAS:
 Artigo 6º -

As inscrições DAS EQUIPES poderão ser feitas com

Milton Setti pelo telefone ou watts 51-997979257, após as 17:00
horas até o dia 25 de outubro de 2019, ou Luiza Soder Ceolin,
sexta-feira,

ou

principalmente

no

site

www.balneariocurvadorio.com.br
5- Capitulo Quinto- Dirigentes ou Responsáveis:
Artigo 7º- Após confirmação da sua equipe, a mesma deve confirmar
junto a Súmula, um dirigente ou treinador, massagista e o capitão que
terá as seguintes funções:
a) Acompanhar os andamentos dos jogos;

b) Manter a disciplina de seus atletas e torcedores;
c) Fazer as inscrições de suas equipes nos prazos estabelecidos;
d) Responsabilizar-se pelos atos de seus atletas e torcedores,
pedindo aos mesmos que mantenham a ordem e disciplina;
e) Responsabilizar pela fidedignidade das inscrições dos atletas.
f) Assinarem a Súmula do jogo, sendo que o capitão se
responsabiliza pelos seus atletas, dando certeza de que estão
enquadrados na categoria certa.
6- Capitulo Sexto- Dos Atletas e das Equipes:
Artigo 8º- Um atleta poderá jogar para uma só equipe por categoria,
não podendo ser transferido para outra equipe durante a copa. Caso o
atleta jogue para mais de uma equipe dentro da categoria, o atleta
será eliminado da competição da referida categoria e a equipe pela
qual o atleta jogou perderá os pontos da referida partida.
Artigo 9º- Atleta participante da copa deve se apresentar nos jogos
com camiseta numerada (ou colocar uma fita com o número na
camisa), calção, abrigo (caso do goleiro), meias de futebol, chuteira
de futebol sete ou tênis. Não será permito uso de chuteiras
adaptadas (chuteira de campo com travas cortadas). E NÃO É
PERMITIDO JOGAR DE PÉ NO CHÃO (DESCALÇO). Meio curta é
permitida, conhecida como meia soquete.
Artigo 10º- Atleta que chegar atrasado, o mesmo poderá disputar a
partida, entrando na mesma a qualquer momento, dizendo seu nome e
o número de sua camiseta e qual a equipe que pertence para o
mesário que estará na casinha de preenchimento de súmula, que
anotará em súmula da referida partida, autorizando o mesmo para a
partida, comunicando um dos árbitros.
Artigo 11ºOs atletas não poderão ser substituídos depois de
inscritos na Súmula do jogo.
Artigo 12º- As equipes não podem vetar os árbitros escalados para as
partidas, pois é de inteira responsabilidade da Associação de árbitros
que for contratado para esta copa.
Artigo 13º- Podem participar deste evento atletas amadores e
profissionais.
7- Capitulo Sétimo- Dos Jogos e dos Horários:
Artigo 14º- Os jogos serão conduzidos conforme algumas REGRAS
OFICIAIS para está modalidade e suas adaptações:
Regra 01- A partida será disputada por duas equipes, cada uma
composta por 07 (sete) atletas. Para iniciar a partida uma equipe

deverá ter 05(cinco) atletas (REGRA OFICIAL), em campo, inscritos
corretamente em Súmula no horário previsto para inicio da partida.
Regra 02- As substituições são ilimitadas e volante, não havendo
necessidade de paralisação do jogo, ficando restritas aos atletas
registrados em súmula.
Regra 03- FALTAS- Todas as faltas serão computadas como
acumulativas (Quando for um tiro livre direto), a falta conhecida como
indireta –Dois toques não e considerada acumulativa.
Cada equipe poderá cometer 07(sete) faltas acumulativas em cada
período. A partir da 8ª falta, a equipe que cometer qualquer infração
sofrerá, a cada infração, uma penalidade máxima. Sendo estas
zeradas ao final de cada período.
Regra 04- Caso a equipe fique reduzida ao nº de 03 atletas o jogo
será encerrado.
Regra 05- Reposições de bola:
a) a reposição por tiro de meta deve ser feita sempre pelo goleiro e
com o uso das mãos;
b) não será permitido, em hipótese alguma, o goleiro repor a bola
através de balão;
c) as saídas de bola da marca central, serão cobradas diretamente
em gol, sendo o tento assinalado válido;
d) as cobranças de arremesso lateral deverão ser feitas com o uso
das mãos, não podendo o goleiro receber a bola com as mãos vindas
de companheiro de equipe;
e) será válido o tento assinalado quando duma cobrança direta de tiro
de canto (escanteio). ESCANTEIO É COBRADO COM OS PÉS.
f) todas as reposições feitas com o uso das mãos devem ter um
segundo toque de qualquer jogador (inclusive o goleiro) para ser
validado;
Artigo 15ºNo caso de duas equipes apresentarem fardamentos
semelhantes, serão fornecidos jalecos se caso a organização tiver, a
equipe que estiver à direita da tabela dos jogos, ou seja conhecida
como visitante fará a troca.
Artigo 16º- Quando acontecer W.O, em uma partida, o resultado será
de 05 x 00 para a equipe vencedora.
1º caso de W.O - A ou as equipes NÃO SERÃO eliminadas do WO,
acontecido quando os jogos forem compostos por 03(três) ou mais
equipe compostas de cada chave.
2º caso de W.O- A equipe que não comparecer para as partidas em
jogos ELIMINATÓRIOS (MATA-MATA), ESTARÁ ELIMINADA DA

COMPETIÇÃO. Jogos estes de 2ª fase ou demais fases da competição
envolvendo 02 (Duas)equipes.
Parágrafo Único – Permanecem inalterados (sem mudança) os
resultados dos jogos acontecidos de W.O . Exemplo: CHAVE A =
GRÊMIO –INTERNACIONAL JUVENTUDE e CAXIAS. = 1º Jogo –
GRÊMIO 03 X 01 INTERNACIONAL, 2º Jogo – Grêmio 01 x
00
Juventude, 3º Jogo – Internacional 05 x W.O – Juventude (Juventude
poderá jogar jogos restantes da tabela).
 Façam seus resultados não esperar por resultados dos outros.
Obs: Não será caracterizado WO, quando:
A equipe que avisar a Organização com antecedência, do
falecimento de parente próximo do atleta, dirigente (pais e irmãos)
que terá conhecimento via rádio ou whatsa o jogo será transferido.
Artigo 17º- Os jogos da 1ª fase, acontecerão em turno único, dentro
de cada chave as fases seguintes serão discriminadas na tabela de
jogos na fórmula de disputa desta Copa.
Artigo 18ºPoderão ficar dentro do campo de jogo, os atletas
titulares e reservas inscritos em súmula mais um treinador e um
massagista. (Se referindo a cada equipe).
Artigo 19º- Tolerância máxima : O turno da manhã a primeira partida
da tabela de jogos terá inicio 10:00 horas da manhã. Os turnos da
tarde a 1º partida da tabela de jogos terá início às 14:00 horas com
tolerância de 15 minutos.
*As categorias de base os jogos serão programados conforme
reuniões com os dirigentes para definir calendário e horário.
Parágrafo Segundo- Os jogos serão realizados conforme HORÁRIOS
MARCADOS NA TABELA DE JOGOS, com tolerância máxima de 05
minutos, da 2º partida em diante, e 15 minutos de tolerância somente
para 1º jogo da tabela de jogos. Turno da manhã tem 15 minutos e
também para o turno da tarde tem 15 minutos de tolerância somente
repetimos para 1º jogo (parte manhã) e 1º jogo (parte da tarde).
Parágrafo Primeiro- Em caso de W.0, o não comparecimento de UMA
ou OUTRA equipe, os jogos NÃO serão adiantados, caso sejam
adiantados terá que haver concordância das DUAS equipes
envolvidas na referida partida.
Artigo 20º- Uma partida terá 40 minutos, sendo dois períodos de 20 x
20 minutos, (Categorias adultas), TODAS AS CATEGORIAS DE BASE
15 x 15 cada partida, (1ª FASE), DEMAIS FASE DA CATEGORIA DE
BASE, poderá ter mais tempo de jogo. Cada equipe poderá pedir

02(dois) pedido de tempo, sendo 01(um) em cada período, de 01(um)
minuto.
Artigo 21º- Em caso de partidas a ser decidida por penalidades
máximas, o goleiro PODERÁ SER SUBSTITUÍDO (Regra Oficial) antes
das cobranças de penalidades máximas ou durante as cobranças de
pênaltis caso houver lesão grave comprovada pela arbitragem.
8- Capítulo Oitavo- Punições e Penalidades:
Artigo 22º- Caso algum atleta jogar com idade adulterada, ou usar
documento falso de outra atleta ou pessoa, o mesmo estará suspenso
de 07 a 10 jogos, de qualquer evento promovido pela Associação
Balneário Curva do Rio ou apoiadores deste evento. Além das
penalidades já impostas neste regulamento, será aplicado ao atleta
ou membro da comissão técnica infrator a multa de R$ 400,00
(Atletas das categorias adultas) e R$ 300,00 para atletas categoria
de base deverá ser paga ao Proprietário Balneário Curva do Rio,
tendo como cunho responsável o próprio dirigente, treinador ou
responsável geral pela equipe e a inscrição do referido atleta.
Parágrafo Primeiro- O atleta que jogar com idade adulterada a equipe
PERDERÁ OS 03 PONTOS da referida partida até em seu máximo de
um atleta, podendo a equipe disputar os jogos restantes da tabela,
sendo comunicada pela Organização por oficio, Verbalmente, Via
Imprensa local, Sites locais ou WHATSAPP do coordenador desta
Copa mesmo. Em situações em que a equipe tiver dois ou mais
atletas com idades adulteradas está equipe estará eliminada da
competição na referida categoria em disputa.
Artigo 23ºCartão amarelo, quando o atleta acumular 03 cartões
amarelos, estará suspenso da próxima partida de sua equipe. Caso
sua equipe passar para as próximas fases, os cartões não serão
zerados, e o mesmo tem que cumprir a suspensão.
Artigo 24ºCartão Vermelho, suspende o atleta 01 jogo, qualquer
atleta expulso deve deixar o campo de jogo.
CARTÃO AMARELO
Artigo 25º- O atleta que receber cartão amarelo ficará fora da partida
por 2 (dois) minutos, e seu companheiro poderá entrar em campo no
momento que você levou o cartão, e depois você poderá retornar a
partida após o cumprimento do tempo.
CARTÃO VERMELHO
Parágrafo Primeiro: O atleta que levar um segundo cartão amarelo,
pelo árbitro, receberá o cartão vermelho, deixando o alambrado, e

estando fora da partida e após 2 (dois)minutos, poderá entrar seu
companheiro (se caso tiver reservas).
Artigo 26ºNo caso de agressão de atletas contra seus
companheiros, adversários, arbitragem, colaboradores, mesários,
dirigentes ou outros não citados neste artigo, os mesmos estão
suspensos por 01 ano ou de 07 a 10 jogos,
Artigo 27ºTentativa de agressão a qualquer participante do
campeonato suspensão 06 meses ou de 03 a 07 jogos. Agressão
física contra seu adversário e revide de 03 a 07 jogos.
Artigo 28º- Ofensas morais a qualquer participante campeonato
suspensão de 01 a 03 jogos.
Artigo 29ºEsta copa é um evento particular e os atletas suspensos
devem cumprir as suas suspensões durante ou após este evento,
quando punidos. Baseado neste regulamento, ou Regulamento do
STJD – Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. A comissão
disciplinar é composta por 05 membros do Balneário Curva do Rio,
ELEMAR LAZZARI, MILTON ROBERTO SETTI, LUIZA SODER CEOLIN E,
MAIS DUAS PESSOAS DESIGNADAS POR ELEMAR LAZZARI
PERTENCENTE AO BALNÁRIO (FILHA OU IRMÃ OU PARENTE
PRÓXIMO). O atleta ou a equipe acusadora e a acusada não terá
direito de voto, mas poderá participar da reunião de julgamento.
 Função do Coordenador e desempenhar todas as ações
pertinentes das Copas, referente a documentos, expedir e
receber documentos que compreende a mesma, com a função
também de expedir ações administrativas e publicar no site da
Copas e receber recursos administrativos impetrados pelas
equipes, levar os mesmos até Comissão julgadora e realizar a
reunião de aplicação de qualquer ação referente a este evento.
Artigo 30º- Protestos R$ 300,00 (trezentos reais) terá um custo administrativo,
que será pago pela equipe solicitante, se a equipe que sofreu o protesto, quiser
recorrer também terá custo de R$ 300,00(trezentos reais), os protestos devem
ser feitos, por escrito, assinado pelo dirigente com pagamento no ato do pedido.
Se a Rodada acontecer Sábado e Domingo ou seja no final de semana o prazo
máximo para a entrega do protesto é até segunda-feira as 17:00 horas, para os
organizadores, caso tiver feriado prolongado, sexta-feira, sábado, domingo e
segunda-feira o protesto pode ser entregue até terça-feira 17:00 horas. Caso
acontecer rodadas em meio a semana em um feriado ou não a equipe poderá
fazer seu protesto até 17:00 horas do dia seguinte.
a) As equipes que danificarem o patrimônio do local desta copa serão
penalizadas com a aplicação de multa pecuniária no valor de R$ 2.500,00,
além da obrigatoriedade de ressarcir todos os prejuízos causados ao
patrimônio do balneário. Para o caso de não cumprimento do disposto no

caput deste artigo, o(s) seu(s) infrator (es), além das penalidades impostas
neste regulamento e seus artigos, sujeitar-se-á aplicação da legislação civil
e penal brasileira, além de estará automaticamente eliminada da
competição.
b) Os atletas expulsos POR CATEGORIAS, PODERÃO JOGAR EM OUTRA
CATEGORIA, POR TANTO CADA CATEGORIA E VINCULADA A SUA PRÓPRIA.

9- Capítulo Nono-Critérios de desempates:
Artigo 31º-

Em caso de igualdade de pontos dos jogos dentro de cada chave:
APÓS SOMATÓRIO DE PONTOS DE CADA FASE, os critérios são estes:

Nº
Critérios de Desempate
1º
Maior Número de Vitórias.
2º
Confronto Direto.
3º
Saldo de Gols.
Disciplina (C.A. = 01 ponto, e C.V = 05 Pontos).
4º
5º
Maior número de Gols positivos ou Gols feitos.
6º
Menor número gols levados ou sofridos.
7º
Sorteio Público.
Artigo 32ºConfronto direto somente acontece com duas equipes
que estiverem com o mesmo número de pontos, não existe confronto
direto entre 03 ou mais equipes com o mesmo número de pontos e
nem confronto direto entre equipes de chaves diferentes.
Artigo 33ºEm caso de partidas eliminatórias, acontecer empate
durante tempo regulamentar de jogo será decidido nas cobranças
intercaladas de penalidades máximas 1ª serie, 03 (três) pênaltis a
cada equipe, (Regra Oficial) persistindo o empate 1x1 até conhecer o
vencedor.
Artigo 34º- Pontos nos jogos: Cada equipe receberá 03 pontos por
uma vitória, um ponto pelo empate, e zero ponto por derrota em cada
partida.
10- Capitulo Décimo- Premiação:

PREMIAÇÃO:
CATEGORIAS ADULTAS:2019/2020
10- Capitulo Décimo- Premiação:
Nº
01
02

Artigo 35º- Categorias Adultas:
Categoria
Medalhas
PREMIAÇÃO EXTRA
Adulto MASC. LIVRE
1º e 2º Colocados
Campeão- 1.000,00
Vice-Campeão- 500,00
Veterano
1º e 2º Colocados
Campeão- 800,00
Vice-Campeão -400,00
Feminino
1º e 4º colocados
Campeão - 500,00

03
Máster

1º e 2º Colocados

Sênior

1º e 2º Colocados

Sub-19-Nascidos
2000 ou anos acima

1º e 2º Colocados

04
05
06

Vice-Campeão- 250,00
Campeão - 500,00
Vice-Campeão- 250,00
Campeão - 500,00
Vice-Campeão- 250,00
Campeão - 300,00
Vice-Campeão- 150,00

CATEGORIAS DE BASE 2019/2020
Categoria por ano nascimento
Categoria
MEDALHAS
PRÊMIO EXTRA
150,00 E 100,00
Sub -----07 1º ao 2º Colocados
Mini 2012 ou anos acima
150,00 E 100,00
Sub -----09 1º ao 2º Colocados Fraldinha 2010 ou anos acima
150,00 E 100,00
Sub -----11 1º ao 2º Colocados Pré-mirim 2008 ou anos acima
150,00 E 100,00
Mirim 2006 ou anos acima
Sub -----13 1º ao 2º Colocados
150,00 E 100,00
Infantil 2004 ou anos acima
Sub------15 1º ao 2º Colocados
200,00 E 100,00
Infanto 2002 ou anos acima
Sub -----17 1º ao 2º colocados
VALOR EM DINHEIRO SE REFERE AO CAMPEÃO E AO VICE-CAMPEÃO DA
CATEGORA DE BASE ASSIM SENDO TAMBÉM PARA MEDALHAS.
 Terceiro e quarto colocados não recebem premiações.

Nº
01
02
03
04
05
06

 Mais goleador de cada categoria, defesa do goleiro menos
vazado, atleta destaque da final .
Parágrafo único – Os goleadores caso no final de cada competição e o
goleiro menos vazado de cada categoria ESTAREM EMPATADOS o
ATLETA premiado com a medalha será;
1º- ATLETA MAIS IDOSO;
2º - ATLETA EM QUE A EQUIPE FICOU MELHOR CLASSIFICADA.
3º -Sorteio em caso de empate.

 Medalhas adultas serão ofertadas 12 por cada categoria e base serão ofertadas 10
medalhas.

4- NÃO HÁ TRÓFEUS ESTE ANO 2019/2020, PARA AS CATEGORIAS.
11- Capitulo Décimo- Disposições Finais:
Artigo 36ºO cronômetro de cada jogo, só será parado mediante
autorização da arbitragem. Quem cuida o Cronometro é a arbitragem.
Caso algum árbitro jogar esta copa tem que se desligar do quadro de
árbitros vinculado.
Artigo 37ºOs casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Organizadora Balneário Curva do Rio. Se houver equipes que
INGRESAREM na JUSTIÇA DESPORTIVA OU OUTRA, CABE SER
DIRECIONADA OS DOCUMENTOS A ENTIDADE PROMOTORA DESTA
COPA.

Artigo 38ºA Comissão organizadora não se responsabiliza por
acidentes, roubos e outros que possam ocorrer antes durante ou após
está copa.
Artigo 39ºEm caso de esquecimento de algum item deste
regulamento referente a punições, protestos, regras ou outros aqui
não citados, à organização USARÀ O REGULAMENTO OFICIAL DO
FUTEBOL SETE (MODALIDADE EM DISPUTA, OU FUTEBOL CINCO, OU
REGULAMENTO OFICIAL DA CBF (Confederação Brasileira de Futebol)
OU DO STJD DA CBF. ONDE SERÃO APLICADAS CADA ARTIGO NÃO
CONSTANTE NESTE REGULAMENTO ESPECIFICO, REFERENTE AOS
TERMOS DE PÚNIÇÕES, CARTÕES, PROTESTOS E OUTROS NÃO
CITADOS NESTE ARTIGO. A ORGANIZAÇÃO SERÁ SOBERADA PARA
EXTRAIR DOS REGULAMENTO OU CONSULTAS A SER FEITAS DAS
CONFEDERAÇÕES ACIMAS OU TRIBUNAIS DE JUSTIÇAS A SER
APLICADAS, CASO ACONTECER, PUNIÇÕES, PROTESTOS OU OUTROS
NÃO CITADOS AQUI.
Artigo 40º- A organização poderá alterar as datas desta Copa, se for
necessário.
Artigo 41º- Em caso de transferência da rodada programada, seja for
fator climático ou outros, as equipes serão comunicadas via imprensa
(Rádio) 02 (duas) horas antes do primeiro jogo da rodada. Somente
pela Rádio Sobradinho AM, Jacuí FM 97.3, ou no Site
www.balneariocurvadorio.com.br OU no WHATSAPP do coordenador
da copa.
Artigo 42ºAs dúvidas dos dirigente que ocorrer durante o
campeonato devem ligar para MILTON SETTI 51 -997979257.
Artigo 43ºAs colocações sobre as condições do campo de jogo,
grama alta, redes, demarcação do campo, bolas, copa, churrasqueira
e Camping deve ser feitas diretas a Comissão Organizadora, Neste
caso ao Senhor Elemar Lazzari proprietário do Balneário Curva do Rio.
Artigo 44º- Os jogos finais poderão ser transmitidos pela imprensa
local. As rodadas vão acontecer aos sábados à tarde é poderá ter as
categorias livre masculino, veterano, máster, sênior, médio e livre
feminino. Aos domingos pela manhã 09:15 horas, nas categorias
veterano, máster, médio e sênior, Domingo à tarde – Categorias Livre
masculino e feminino.
Parágrafo Único – Jogos Semifinais e Finais preferencialmente todas
as categorias domingo à tarde.

Artigo 45º- A arbitragem deve relatar ocorrências, caso houver no
verso da Súmula, no final de cada jogo, assinada pelos mesmos. No
verso da mesma.
Artigo 46ºE de responsabilidade de cada dirigente providenciar
pomadas, gelo, ataduras e outros para atendimento a seus atletas se
caso venham se machucar.
Artigo 47º- Os atletas com idade inferior a 18 anos, caso aconteça
algum incidente o dirigente, treinador ou massagista da equipe será
responsável para providenciar toda e qualquer necessidade que
venha precisar. E ser autorizados pelos seus pais para poder
participar deste evento.
Artigo 48ºAs rodadas que não forem realizadas nos dias
programados ficarão para o final do turno, sempre na mesma
seqüência de dias.
Artigo 49º- O treinador e o massagista juntamente com o capitão da
equipe devem assinar a Súmula antes do inicio de cada partida,
sendo que os mesmos serão responsáveis pelas informações nela
contida. Nome do atleta sua idade correta, mesmo que o atleta passa
na mesa de preenchimento de súmula deixe seu 1º NOME e número
da sua camiseta.
Artigo 50º- E parte integrante deste regulamento o convite, anexos,
súmulas de cada partida, ofícios e protestos recebidos e expedidos,
tabela de jogo, sites e imprensa da região, blogs ou watts do
coordenador.
Artigo 51º - Taxa de inscrição: Será cobrado R$ 6,00 para entrar no
Balneário Curva do Rio, por atleta, cada vez que entrar seja para
jogar a Copa ou para desfrutar do mesmo, Categorias adultas.
Categorias de base R$ 4,00.
Artigo
52º Caso alguma equipe não comparecer não é de
responsabilidade da ORGANIZAÇÃO a classificação futura de cada
equipe, para próximas fases, ou alguma equipe favorecer uma outra
não é cabível a organização, pois cada um tem que fazer seus
resultados.
Artigo 53º- A intermediação da NÃO realização de uma partida dar-seá somente com A ORGANIZAÇÃO, analisando a realização ou não da
partida, não será canceladas rodadas ou partidas por motivo de
festas comunitárias na sua localidade, ou casos extras não
interpretados pela organização.
Artigo 51º - A Ambulância Municipal, Bombeiros Voluntários e a
Brigada Militar, a organização já solicitou todos os trabalhos destes

profissionais para o ano de 2019 que está terminando e o ano
vindouro 2020, mas quando chamados vão até Balneário mas não
ficam permanentes, para tanto fica os responsáveis das equipes para
providenciar um carro para levar atletas machucados ou com
problemas mais sérios até aos hospitais.
Artigo 52º A organização não terá obrigação alguma perante
dirigentes, atletas e equipes participantes de entregar toda a
documentação (tabela de jogos, regulamento e outros documentos
pertinentes a esta copa), somente fornecerá todo o material quando
solicitados pelos participantes deste evento. Para isso deve
acompanhar tudo pelos site www.balneariocurvadorio.com.br
ou
imprensa local. No Balneário junto a organização terá impresso o
material desta copa ou junto a MILTON SETTI, ao lado do INSS de
Sobradinho, na CONSTRUTORA RS, LOCAL DE TRABALHO DESTE
ORGANIZADOR.
Artigo 53ª – A organização não vai fornecer tabela de jogos IMPRESA,
as equipes devem acompanhar ou imprimir a mesma no site
www.balneariocurvadorio.com.br. Caso alguma equipe solicitar a
tabela de jogos impressa a organização entregará para o dirigente da
equipe. O SITE ACIMA VALIDARÁ A TABELA DE JOGOS E DEMAIS
DOCUMENTOS DA REFERIDAS COPAS, A IMPRENSA INFORMAR ALGO
DIFERENTE SOBRE JOGOS DA SEMANA, VALERÁ O QUE ESTÁ
PUBLICADO NO SITE, www.balneariocurvadorio.com.br .
Artigo 54º- NESTE SITE TERÁ A TABELA DE JOGOS, REGULAMENTO,
FOTO DA SUA EQUIPE, CLASSIFICAÇÃO POR CHAVES, RODADA POR
RODADA E MUITO MAIS ENTÃO É ACESSAR E CONFERIR.
www.balneariocurvadorio.com.br
Artigo 55º - Os atletas, torcedores, treinadores, auxiliares ou qualquer
pessoa que estiver no Balneário Curva do Rio que for suspensas ou
acusadas de algum dano praticado em qualquer artigo deste
Regulamento devem cumprir a punição referente a esta copa.
Artigo 56º - Atletas adultos suspensos devem cumprir suspensão
referente a esta copa dentro deste campeonato, caso o atleta seja
suspenso das partidas por data de nascimento que não se enquadra
nas categorias (idade falsa ou atleta conhecido como “gato”) este
atleta pagará o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) por atletas,
caso o atleta não pagar fica suspenso para anos posteriores e ainda
cumprirá a suspensão de 07 a 10 jogos em súmula da referida
categoria. E deve cumprir a suspensão dentro da mesma.

Artigo 57º - Atletas das categorias de base suspensos devem cumprir
suspensão referente a esta copa dentro deste campeonato, caso o
atleta seja suspenso das partidas por data de nascimento que não se
enquadra nas categorias (idade falsa ou atleta conhecido como
“gato”) este atleta pagará o valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) por
atletas, caso o atleta não pagar fica suspenso para anos posteriores
e ainda cumprirá a suspensão de 07 a 10 jogos em súmula da referida
categoria. E deve cumprir a suspensão dentro da mesma. Caso o
atleta não pagar o treinador, pai ou responsável pelo atleta menor
terá efetuar o pagamento. Atletas ou qualquer pessoa suspensa não
pode atuar em outra função na Copa.
Artigo 58º - As partidas que por ventura não forem terminadas por
qualquer motivo brigas, chuvas, abandono de uma das equipes,
redução de atletas conforme o regulamento e ter sido jogada 80%
(Oitenta por cento) regra oficial para o futebol (Sete, Mini-campo e
Futebol Onze), poderá ser dada como partida finalizada, contra o
infrator, e todas serão analisadas pela comissão disciplinar conforme
este regulamento composto por 05 pessoas.
*Quer saber das Rodadas*
Programa Notícias 12:20 horas na Rádio Sobradinho ou 17:00 –Sobradinho
Esportes.

Acesse o Site:
www.balneariocurvadorio.com.br
ou
Facebook:
miltonrobertosetti@hotmail.com
WATTS: 02 números
Grupo da Copa
Luíza Soder Ceolin
51 -995424437
Milton Roberto Setti
Inscrições 51-997979257
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