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2018REGULAMENTO 

ESPORTIVO 

 
SELETIVAS 

CHAVE A: SOL DA ½ NOITE – SENZALA – SEM QUERER 

CHAVE B: CDD SÃO RAFAEL – KATADOS/ SEM FÉRIAS – VILA NOVA CACHOEIRINHA 

COPA DOS CAMPEÕES 

CHAVE A: UNIDOS VILA MARIA – GUERREIROS DO ITAIM – BOLA + 1 DE SANTOS – 1ª A  SELETIVA 

CHAVE B: SÓ MITO FC – CEROL FC – CATADOS DO BOB – 1º B SELETIVA 

REGULAMENTO ESPORTIVO 

01 - DA FINALIDADE 

1.1.  A COPA DOS CAMPEÕES ARCO/SPM 2018 tem como finalidade principal o confronto entre as 
equipes Campeãs, vices e convidadas, conforme Regulamento Esportivo da COPA ARCO DE FUTEBOL 
SOCIETY POR REGIÃO 2018. 

Parágrafo Único: A COPA DOS CAMPEÕES ARCO/SPM 2018 será regida basicamente pelas regras oficiais 
do FUTEBOL SOCIETY, COM AS ADEQUAÇÕES JÁ INSERIDAS NA COPA ARCO DE FUTEBOL 
SOCIETY 2018. 

02 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

2.1.  Todos os jogos acontecerão: Seletiva nos campos da Arena WS e Copa dos Campeões na Arena 
Nacional Fut 7. 

03 – DAS EQUIPES 

3.1. As equipes serão compostas exclusivamente por Associados da ARCO/SPM. 

3.2. Não será permitida a inclusão de dependentes ou convidados. 

3.3. Para formação e montagem da Equipe, poderão ser inscritos atletas associados de até três unidades 
da mesma região, compondo assim uma equipe única. 

3.4. A equipe será composta por 01 goleiro + 04 atletas na linha + reservas. Cada equipe poderá inscrever 
no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) atletas. 

3.5. Apenas equipes devidamente formadas, ou seja, de acordo com as regras previstas neste regimento 
poderão jogar. 

3.6. Cada equipe poderá inscrever mais 04 (quatro) atletas que disputou a fase regional e não foi classificado 
para SELETIVA OU COPA DOS AMPEÕES. Só poderão ser inscritos atletas que disputou na mesma região 
que a equipe representa nesta edição. 

04 – DA INCLUSÃO DE NOVOS ATLETAS 

4.1. Cada equipe poderá inscrever mais 04 (quatro) atletas que disputou a fase regional e não participou da 
SELETIVA OU COPA DOS AMPEÕES. Só poderão ser inscritos atletas que disputou na MESMA REGIÃO 
que a equipe solicitante representa nesta edição. 

4.2. As inscrições individuais dos novos atletas deverão ser realizadas através do e-mail: 
gustavo@arcospm.org.br  
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4.3. Todas as equipes devem enviar uma relação atualizada dos atletas, com as devidas inclusões 
permitidas neste regulamento. 

05 – DA FORMA DA DISPUTA 

5.1. SELETIVAS: SÁBADO DIA 29/09/2018. PONTOS CORRIDOS 

LOCAL: ARENA WS – BARRA FUNDA - HORÁRIO: TODAS AS EQUIPES DEVERÃO ESTAR NA ARENA 

ÀS 14H00 PARA SORTEIO DOS JOGOS QUE INICIAM AS 15H00 

As equipes serão dispostas em duas de 03 (três) equipes cada, jogarão entre si, dentro da chave, 

classificando a 1ª colocada de cada chave, para COPA DOS CAMPEÕES 

5.2.  COPA DOS CAMPEÕES – SÁBADOS DIAS: 06, 20 E 27 DE OUTUBRO ELIMINATÓRIA SIMPLES 

LOCAL: ARENA NACIONL FUT 7 – BARRA FUNDA 

5.3. Quartas de final: As 8 equipes classificadas serão sorteadas em 02 (duas) chaves A e B e se enfrentarão 
dentro da chave, em partidasEliminatória Simples, classificando as vencedoras para Semifinal. 

5.4. Semifinal: As duas equipes classificadas em cada chave, na fase anterior jogarão na forma de 
Eliminatória simples, classificando as vencedoras para a final, enquanto as perdedoras disputarão o 3º lugar. 

5.5. Final: As duas equipes vencedoras da fase semifinal disputarão o título, enquanto as perdedoras 
disputarão o 3º lugar. 

SELETIVAS: Em caso de empate por pontuação entre as equipes que disputarão as seletivas no sábado, 
29/09, serão considerados os seguintes critérios, nas seguintes ordens para classificação das equipes: 1º) 
Saldo de Gols, 2º)Melhor ataque, 3º) Melhor defesa  e 4º) Sorteio. 

COPA DOS CAMPEÕES: Na disputa da fase final, em caso de empate no tempo normal de jogo, das 
partidas das Quartas, Semifinal e Disputa de 3º lugar, a partida será decidida através de cobranças de 
penalidades máximas, conforme normas da FPF7. 

Em caso de empate no tempo normal de jogos da partida Final (decisão do título), a mesma será decidida 
através de uma prorrogação de 5x5 minutos corridos, jogados integralmente. 

06 - DOS JOGOS 

6.1. A arbitragem da competição ficará a cargo de árbitros formados pela Federação Paulista deFutebol 7 
(Society), escalados pela Empresa BOLA CINCO ESPORTES, a quem detém a coordenação da COPA DOS 
CAMPEÕES ARCO/SPM DE FUTEBOL SOCIETY 2018. 

6.2. No banco de reservas somente poderão permanecer o técnico, o massagista e os atletas, desde que 
devidamente uniformizados.  

Parágrafo Primeiro. As equipes deverão se apresentar para as partidas devidamente uniformizadas, ou seja: 
calções, camisas e meias no mesmo padrão de cores.  

Parágrafo Segundo:   A coordenação fornecerá coletes numerados, caso seja necessário. 

Parágrafo Terceiro: Os atletas deverão atuar com TÊNIS OU CHUTEIRAS TRAVA BAIXA,  apropriado à 
prática da modalidade, sendo o uso da caneleira RECOMENDADO. 

6.3. Os jogos das SELETIVAS,  disputa de 3º lugar da COPA DOS CAMPEÕES, serão disputados em dois 
tempos de 20 (vinte) minutos, com 05 (cinco) minutos de descanso, os jogos das quartas e a partida final, 
serão disputados em 2 tempos de 25 minutos. Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos, apenas para 
1º jogo da rodada, sendo considerada perdedora a equipe que chegar após este prazo. Não haverá 
tolerância para os outros jogos da rodada. 
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6.4. A equipe que não comparecer no horário determinado e publicado com antecedência pela coordenação, 
causando W.O, será considerada automaticamente perdedora, considerando o placar de 1x0 para equipe 
presente e será debitado na folha de pagamento das matrículas de todos os jogadores inscritos o valor de 
R$ 10,00 (dez reais). Se o W.O. acontecer na SELETIVA a equipe será eliminada e a decisão da vaga fica 
entre as duas outras equipes, como numa partida Eliminatória Simples. 

6.5. Será necessária apresentação de documento de identidade de todos os atletas. Documentos: RG 
(Cédula de Identidade) – CNH (Carteira Nacional de Habilitação com foto) – Carteira de Trabalho – Carteira 
de registros em Conselhos Regionais, qualquer outro documento deverá ser autorizado pelo coordenador.  

6.6. Nenhuma partida será cancelada ou suspensa, dessa forma, os horários deverão ser cumpridos à risca, 
sendo de responsabilidade da Equipe a busca da informação dos horários dos jogos, que estarão disponíveis 
no Facebook e site da associação www.arcospm.org.br ou através dos telefones: 11 3641-2723 / 3641-2463 
(Administração da ARCO/SPM), ou WhatsApp 11 94793-5925, de segunda à sexta, das 08h30 às 18h00. 

Parágrafo Único: A publicação da tabela será realizada através do site da associação www.arcospm.org.br 

07 - DAS PENALIDADES 

7.1. O conhecimento deste regulamento e das regras que regem a COPA DOS CAMPEÕES ARCO/SPM 
FUTEBOL SOCIETY 2018 serão obrigatórios a todos os participantes e a ARCO/SPM objetivará sempre o 
respeito para com todos envolvidos, compreendendo o evento um ambiente familiar e de caráter social. 

7.2. Estará automaticamente Eliminado da competição o atleta que for expulso por agressão física ou moral 
a qualquer atleta, árbitro ou seus auxiliares, representantes e organizadores.  

7.3. Punições automáticas: 01 cartão vermelho = Suspensão automática de uma partida, 03 cartões 
amarelos = suspensão automática de uma partida, 03 amarelos + 01 vermelho = suspensão automática de 
02 partidas. Um cartão não elimina o outro.  

7.4. Serão computados os cartões das disputas em separados: SELETIVA = punição na SELETIVA  e COPA 
DOS CAMPEÕES = punição na COPA DOS CAMPEÕES.  

08 - DA PREMIAÇÃO 

8.1. Serão conferidos troféus de posse definitiva ao CAMPEÃO, VICE CAMPEÃO, 3º e 4º COLOCADOS. 
Serão conferidas medalhas aos atletas das equipes: CAMPEÃO, VICE CAMPEÃ 3º e 4º COLOCADOS. 

8.2. O Campeão, além da premiação mencionada no item anterior, também receberá a Taça Transitória. 

Parágrafo Único. A Taça Transitória permanecerá em posse da Equipe Campeã até a realização da próxima 
Copa na modalidade FUTEBOL SOCIETY. Apenas no caso de três conquistas consecutivas, a equipe 
Campeã terá o direito de posse definitiva da Taça Transitória. 

09 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Todas as equipes participantes serão consideradas conhecedoras das Regras da modalidadecom 
adequações deste regulamento, não sendo aceita nenhuma reclamação que contrarie o presente 
regulamento.  

9.2. A Coordenação e a direção não se responsabilizam por acidentes que por ventura venham ocorrer, 
antes, durante ou depois das partidas envolvendo atletas, dirigentes ou torcedores das equipes. 

9.3. Os atletas inscritos declaram não estarem sob afastamento médico junto à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, afastamento esse que naturalmente o impeça da prática esportiva. 

9.4. Apenas em situações de casos não previstos neste regimento, estas serão resolvidas pela Coordenação 
do evento, na figura do presidente, diretor esportivo e o diretor financeiro, decisão a que não caberá recurso. 
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9.5. Caberá direito de recursos, sempre que uma equipe puder comprovar que outra deixou de cumprir 
qualquer exigência deste regulamento, os recursos deverão ser entregues até o as 18h00 do 1º dia útil após 
a partida e sua decisão nunca terá efeito retroativo. 

9.6. Será formada uma COMISSÃO JULGADORA – PRIMEIRA INSTÂNCIA com 02 representantes dos 
Times participantes dos jogos da Seletiva, mais 03 representantes dos Times classificados para a Copa dos 
Campeões, com poderes para analisar e julgar possíveis ocorrências durante o evento, lembrando que em 
todos os julgamentos deverão estar presentes no mínimo 03 representantes para validar a decisão. 

9.7. Será formada uma COMISSÃO JULGADORA – SEGUNDA INSTÂNCIA com 02 representantes dos 
times classificados para a Copa dos Campeões mais 03 representantes da ARCO/SPM, com poderes para 
analisar os recursos oriundos de decisões da COMISSÃO JULGADORA – PRIMEIRA INSTÂNCIA. 
Lembrando que em todos os julgamentos deverão estar presentes no mínimo 03 representantes para validar 
a decisão. 

 

Boa sorte e bom jogo a todos. 
 
Diretoria Executiva ARCO/SPM 
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