REGULLAMENTO OFICIAL
O
SUPER
R COPA ARC
CO DE FUTEB
BOL SOCIETTY 2020
01 ‐ DA FINALIDADE
1.1.. A SUPER COPA ARCO
O DE FUTEB
BOL SOCIETTY 2020 tem
m como finaalidade prin
ncipal o ince
entivo à práática
espo
ortiva, bem
m como prom
mover a inteegração de seus associiados.
RCO DE FUTTEBOL SOCIETY 2020 será
s
regida basicamen
nte pelas reegras
Paráágrafo Únicco: A SUPER COPA AR
oficiais do FUTEBOL SOCIEETY.
PEONATO
02 – DO CAMP
ul), 05 (Oestte), 06 (Osaasco), 07 (G
Guarulhos) e 08
2.1.. As Regiõess 01 (Centrro), 02 (Norrte), 03 (Lesste), 04 (Su
(Mo
ogi), serão contemplad
c
os em um único
ú
eventto.
2.2.. Devido à distância,
d
apenas as Regiões 07(LLeste), 08 (Mogi) podeerão optar eem realizarr os jogos da
d 1ª
Fasee em umaa CHAVE EX
XTRA, com
m jogos reaalizados no
o SESI A. E.
E CARVALH
HO, sendo que os tiimes
classsificados para a 2ª faase, serão automatica
a
mente dire
ecionados para
p
a Copaa Unificadaa no Campo
o do
Naccional.
2.3.. A Região 09
0 (ABC), devido a difiiculdade dee locomoção até o Cam
mpo do Naccional, poderá realizarr um
Cam
mpeonato lo
ocal, sendo obrigatório
o o mínimo de 06 equip
pes participantes.
2.3.. Para a Reggião 10 (Baixada Santista), favor entrar em contato na Administraação da ARC
CO/SPM e falar
f
com
m Gustavo.
03 – DO LOCALL, DATAS E HORÁRIOS
putados em
m campos situados em
m locais estratégicos,, definidos pela Direttoria
3.1.. Os jogos serão disp
Execcutiva da ARCO/SPM.
3.2.. O campeo
onato terá início no dia
d 25 de abril de 202
20, com joggos realizad
dos preferencialmente aos
sábaados (14h00 as 20h00
0). O Congreesso Técnicco para defiinição das chaves,
c
pro
ogramação e apresentaação
de Regulament
R
to Esportivo
o, será reallizado no sáábado dia 04
0 de abril, na Sede daa ARCO, no endereço: Rua
Dou
utor Joel Laggos, 101 – Jaguaré.
3.3.. A program
mação dos jo
ogos será informada peela ARCO/SP
PM após o término
t
dass inscriçõess.
04 ‐ DAS INSCR
RIÇÕES
4.1.. As inscriçõ
ões terão in
nício no dia 28 de fevereiro e poderão ser realizadas atéé que se complete o limite
máxximo de 32 (trinta e du
uas) equipess.
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4.2.. As fichaas de insscrição, ind
dividual e coletiva, estão disponíveis no site da Associaação
(ww
ww.arcospm
m.org.br).
4.3.. Os associados com intteresse em participar da
d SUPER COPA
C
ARCO
O DE FUTEBO
OL SOCIETY
Y 2020, deveerão
preeencher a ficha de inscrição indivvidual e co
oletiva, com
m todos os dados soliccitados, de forma leggível,
assiná‐la e enccaminhá‐la para a Adm
ministração da ARCO/SSPM, atravéés do WhatssApp: 11 94
4793‐5925, aos
cuid
dados de Gu
ustavo, ou por e‐mail gustavo@a
g
rcospm.orgg.br ou entregar pessoaalmente na Administraação
da ARCO/SPM,
A
, localizadaa na Rua Jaguaré Mirim
m, 310 – 1º
1 andar – São Paulo – SP – CEP
P: 05344‐02
20. É
obriigatório con
nferir o receebimento da ficha de in
nscrição pelos telefonees 11 3641‐2723 ou 11
1 3641‐2463
3.
4.4.. As equipess que não entregarem
e
as fichas de
d inscrição,, de acordo
o com o preevisto no Arrtigo 4.3., ou de
pela
form
ma irregulaar e incomp
pleta, terão
o suas insccrições susp
pensas. Tod
dos os dad
dos serão conferidos
c
coordenação do
d Campeon
nato.
Paráágrafo Únicco: A ARCO
O/SPM não
o se respon
nsabilizará, em hipóteese alguma,, em caso de extravio
o de
documentos encaminhad
e
dos à associação, porr meio doss serviços de malotee, Sedex, carta
c
e/ou não
receebimento nos
n casos dee inoperânccia técnica, falha ou interrupção
o do sinal daa internet ou
o telefonee por
partte da operaadora contratada ou falta
f
de en
nergia elétriica para funcionamento do aparrelho de faxx ou
servviço de e‐m
mail, ficando à cargo do Representante daa Equipe a obrigatorieedade da confirmação
c
o do
receebimento das fichas dee inscrição, individual e coletiva, ju
unto à Adm
ministração d
da ARCO/SP
PM.
05 – DA COMP
POSIÇÃO DA
AS EQUIPESS
ompostas exclusivame
e
ente por Associados, não sendo
o permitida a inclusão
o de
5.1.. As equipees serão co
dep
pendentes e/ou
e
convidados.
m
d Equipes,, poderão ser
das
s inscritoss atletas associados de
e até 05 (cinco)
5.2.. Para a formação e montagem
unid
dades da mesma região
o, compond
do assim um
ma equipe única.
ú
d
ser composta
c
por 01 (um) goleiro, 06 (seis) atletaas na linha e jogadoress reservas. Cada
C
5.3.. A equipe deverá
equ
uipe poderá inscrever no
n mínimo 12
1 (doze) e no máximo
o 15 (quinzee) atletas.
5.4.. Apenas as equipes deevidamente formadas, ou seja, de acordo com
m as regras previstas neste
n
regimeento
pod
derão jogar no Campeo
onato.
06 – DA FORMA DA DISPU
UTA
6.1.. Sistema de chaves (Eliminatória Dupla), Pon
ntos Ganho
os e Eliminattória simplees, conform
me segue:
Paraa Supercop
pa, com 32 equipes:
e
Re
egiões: 01, 02,
0 03, 04, 05,
0 06, 07 e 08:
1ª fase
f
(classificatória): 32 equipes: As equipes serão dispo
ostas em 08
8 chaves dee 04 (quatro
o) equipes cada,
c
jogaarão entre si
s na forma de ELIMINA
ATÓRIA DUP
PLA, classificando a 1ª e 2ª colocaada de cada chave;
ASSOCIAÇ
ÇÃO RECRE
EATIVA DOS
S EMPREGA
ADOS DOS C
CORREIOS SÃO
S
PAULO
O
METROPO
OLITANA – ARCO/SPM
A
Rua Jagu
uaré Mirim, 310
3 – Vila Le
eopoldina – São
S Paulo – SP – CEP: 05311-020
0
Tel.: 11
1 3641.2463// 3641.2723 – Fax: 11 38
832.7378
Site: www.a
arcospm.org..br / Email: arcospm@arc
a
cospm.org.br

2ª fase:
f
As 16 equipes claassificadas serão
s
juntad
das com as 02 (duas) melhores
m
daa Região 09
9 + 02 (duass) da
Reggião 03, totalizando 20
0 (vinte) eq
quipes, que serão disp
postas em 05
0 (cinco) cchaves de 04
0 equipes que
jogaarão entre si
s na forma de ELIMINA
ATÓRIA DUP
PLA, classificando a 1ª e 2ª colocaada da chave
e;
3ª fase:
f
As 10 equipes claassificadas serão dispo
ostas em de
e 02 equipees, que jogaarão entre si, por PON
NTOS
GAN
NHOS (vitórria 03 ponto
os; empate 01 ponto e derrota 0 ponto), claassificando as duas 1ª e 2ª colocaadas
paraa a SEMIFIN
NAL;
6.2.. Nas Regiõ
ões com disputa em ELIMINATÓ
ÓRIA DUPLLA, em casso de W.O.. a equipe presente será
considerada veencedora por 1x0, sen
ndo que a equipe
e
ause
ente poderáá realizar a partida en
ntre perdedores
(se for 1ª rodaada da chavve), ou estaará desclasssificada (se for 2ª rodaada, ou 3ª rodada da chave).Reggiões
com
m disputa po
or pontos ganhos, em caso de W.O. a equipe
e presente será
s
consideerada vence
edora, a equipe
auseente ELIMINADA, send
do considerado o placcar de 1x0 as demais equipes daa chave, ind
dependentee do
W.O
O. ter ocorriida na 1ª, 2ª,3ª ou 4ª rodadas.
r
Paráágrafo Únicco. Em caso
o de empate entre duaas ou mais equipes nu
uma mesmaa colocação, nas fases com
chavves de 03, ou 05 equipes, (com disputa po
or pontos gaanhos), serrão obedeciidos os segguintes critéérios
paraa desempatte:
M
nº de vitórias na fase;
a) Maior
b) confronto diireto;
c) saaldo de golss da fase;
d) melhor
m
defeesa na fase;
e) so
orteio.
mifinal: As equipes classificadas
c
s na fase anterior jo
ogarão na forma de ELIMINATÓRIA SIMP
PLES,
Sem
classsificando ass vencedoraas para a fin
nal, enquanto as perde
edoras dispu
utarão o 3º lugar.
Finaal: As duass equipes vencedoras da fase semifinal disputarão o título, enquanto as perdedoras
disp
putarão o 3ºº lugar.
Paraa Regiões 03
0 e 08:
1ª fase
f
(classifficatória): As
A equipes das
d regiõess 03 e 08 po
oderão optaar pela disputa da umaa CHAVE no Sesi
A. E.
E Carvalho, onde as du
uas melhorees equipes, se juntaram
m na 2 fase da Super C
Copa Unificaada. As equ
uipes
serãão dispostass em 02 (du
uas) chaves e modo de disputa serrá eliminató
ória simpless.
2ª Fase:
F
Os tim
mes classificcados para a 2ª fase, serão autom
maticamentee direcionados para a Copa Unificcada
no Campo
C
do Nacional.
N
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Paraa Região 09
9 (ABC):
1ª fase
f
(classiificatória): 08 equipess: As equip
pes serão dispostas
d
e 02 (duaas) chaves de 04 (quaatro)
em
equ
uipes cada, jogarão
j
enttre si por po
ontos ganhos, classificcando para semifinal, a 1ª e 2ª co
olocada de cada
c
chavve;
1ª fase
f
(classifficatória): 06
0 equipes: As equipess serão disp
postas em 02
0 (duas) ch
haves de 03
3 (três) equ
uipes
cadaa, jogarão entre
e
si por pontos gan
nhos, classifficando paraa semifinal, a 1ª e 2ª co
olocadas de
e cada chavve;
Sem
mifinal: As equipes
e
classsificadas naa fase anterior jogarão
o na forma de Eliminattória simple
es, classificaando
as vencedoras
v
para a finall, enquanto as perdedo
oras disputaarão o 3º lugar.
Finaal: As duass equipes vencedoras da fase semifinal disputarão o título, enquanto as perdedoras
disp
putarão o 3ºº lugar.
As duas
d
melhores equipess, se juntaraam na 2 fasee da Super Copa Unificcada
Reggião 10 – Baaixada Santtista Consulltar administração da ARCO/SPM
M.
Reggras Gerais:
6.3.. Para todaas as Regiõ
ões: Em caaso de emp
pate no te
empo norm
mal de jogo
o, das partiidas das FA
ASES
CLA
ASSIFICATÓR
RIAS (1ª, 2ª, ou 3ª fasees), disputaadas no sisttema ELIMINATÓRIA (SSIMPLES, OU DUPLA), para
SEM
MIFINAL e DISPUTAS
D
D 3º LUGARES, a paartida será decidida através de ccobranças de penalidaades
DE
máxximas, confo
orme normas da FPFS.
meiro: Em caso de emp
pate no tem
mpo normal dosJOGOS FINAIS (deecisões de tíítulos) de to
odas
Paráágrafo Prim
as regiões, a deecisão será através de uma prorro
ogação de 5x5
5 minutoss, no sistem
ma gol de ou
uro, se umaa das
equ
uipes marcar um gol a partida
p
seráá encerrada e a equipe declarada vencedora.
undo: Em caso
c
de em
mpate no temo normal de jogos das
d FASES D
DISPUTADA
AS POR PON
NTOS
Paráágrafo Segu
GAN
NHOS, será considerado 01 ponto ganho paraa cada equipe.
07 – DOS JOGO
OS
7.1.. A arbitrageem da competição ficaará a cargo de árbitros formados pela Federaação Paulistta de Futebol 7,
Sociiety, escalad
dos pelo BO
OLA CINCO ESPORTES, a quem dettém a coord
denação da copa.
putados em
m campos locados pella Direção, priorizando
o os
7.2.. Os jogos da fase claassificatóriaa serão disp
Cam
mpos (Intern
nos) da Arena Nacional.
7.3.. No banco de reservas somente poderão peermanecer o técnico, o massagista e os atle
etas, desde que
os.
devidamente uniformizad
u
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Paráágrafo prim
meiro: As equipes
e
devverão se ap
presentar para as parttidas devidaamente uniiformizadass, ou
sejaa: calções, camisas e meias no mesmo padrão
o de cores.
Paráágrafo segu
undo: A coo
ordenação fornecerá
f
co
oletes nume
erados, caso
o seja necessário.
Paráágrafo tercceiro: Os attletas deverão atuar com
c
tênis apropriado
a
à prática d
do futsal, sendo
s
o uso
o da
caneleira recom
mendável.
s
disputtados em dois
d temposs de 25 (vin
nte e cinco) minutos, ccom 05 (cin
nco) minuto
os de
7.4.. Os jogos serão
desccanso. Havverá uma tolerância
t
de 15 (qu
uinze) minu
utos, apenaas para 1ºº jogo da rodada, seendo
considerada peerdedora a equipe quee chegar ap
pós este praazo. Não haaverá tolerâância para os
o outros jo
ogos
da rodada.Con
r
forme decido no Conggresso técnico, na 1ª partida
p
de todas as equ
uipes, a coo
ordenação dará
os 15
1 minutos de tolerânccia.
7.5.. A equipee que não compareccer no horrário deterrminado e publicado com ante
ecedência pela
coordenação, causando
c
W será co
W.O.
onsiderada automaticaamente perdedora, con
nsiderando o placar dee 1 X
0 para equipe presente.
7.6.. Será neceessária apreesentação de
d documeento de ide
entidade dee todos os atletas. Do
ocumentos: RG
(Céd
dula de Identidade) – CNH
C
(Carteiira Nacional de Habilitação com fo
oto) – Carteeira de Trab
balho – Cartteira
de registros
r
em
m Conselhoss Regionais,, qualquer outro
o
docum
mento deveerá ser auto
orizado pelo
o coordenad
dor.
7.7.. Nenhuma partida será canceladaa ou suspen
nsa, dessa fo
orma, os ho
orários deveerão ser cum
mpridos à risca,
r
send
do de resp
ponsabilidade da Equ
uipe a busca da info
ormação do
os horárioss dos jogoss, que estarão
disp
poníveis noss informativvos semanaais, site da associação www.arcospm.org.br ou atravéss dos telefo
ones:
(11)) 3641‐2723
3 e 3641‐24
463 (Administração da ARCO/SPM
A
), de segunda à sexta, das 08h30 às 18h00.
08 – DO SORTEEIO DAS EQ
QUIPES
o das inscriçções, aconteecerá na Sede Social e esportiva eem dia e horrário publicado,
8.1.. Após o enccerramento
no site
s www.arcospm.orgg.br e Faceb
book, o sortteio das equ
uipes. Não há obrigato
oriedade de
e representaação
das equipes, mas
m o espaço
o será de livvre acesso para
p
respectivo acompanhamento
o.
Paráágrafo únicco: A publicaação da tab
bela será reaalizada através do site da associaçção www.arrcospm.org.br
09 – DAS PENA
ALIDADES
9.1.. O conheciimento desste regulam
mento e dass regras que regem a COPA serãão obrigatórios a todo
os os
partticipantes e a ARCO/SPM objetivaará sempree o respeito
o para com todos envo
olvidos, com
mpreendend
do o
evento um ambiente famiiliar e de caráter social.
9.2.. Estará auttomaticameente elimin
nado da competição o atleta quee for expullso por agrressão físicaa ou
morral a qualqu
uer atleta, árbitro
á
ou seeus auxiliarees, represen
ntantes e organizadorees.
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10 – DA PREMIIAÇÃO
10.1
1. Serão con
nferidos tro
oféus de possse definitivva às equipe
esMELHOREESCOLOCAD
DAS, DA SUP
PERCOPA ARCO
A
DE FUTEBOL SOCIETY
S
202
20, ou seja: CAMPEÃO
O, VICE CAM
MPEÃO, 3º e 4º COLO
OCADOS. Se
erão conferridas
med
dalhas aos atletas
a
das equipes
e
CAMPEÃO, VIC
CE CAMPEÃ
Ã E 3ª COLO
OCADAS.
11 – DAS DISPO
OSIÇÕES FIN
NAIS
11.1
1. Todas ass equipes participante
p
es serão co
onsideradass conhecedoras das R
Regras do FUTSAL
F
e deste
d
regu
ulamento, não
n sendo aceita
a
nenhuma reclam
mação que contrarie
c
o presente reegulamento
o.
11.2
2. A Coordeenação e a direção não se respon
nsabilizam por
p acidenttes, que por ventura venham
v
oco
orrer
antees, durante ou depois das
d partidas envolvend
do atletas, dirigentes
d
o torcedores das equipes.
ou
11.3
3. Os atletaas inscritos declaram não estarem
m sob afasstamento médico
m
junto à Empressa Brasileiraa de
Correios e Teléégrafos, afasstamento esse que natturalmente o impeça da
d prática essportiva.
11.4
pela
4. Apenas em situaçções de caasos não previstos
p
neste
n
regim
mento, estas serão resolvidas
r
Coo
ordenação do
d evento, na figura do
d presiden
nte, diretor esportivo e o diretor financeiro,, decisão a que
não
o caberá reccurso.
11.5
5. Caberá direito
d
de reecursos, sem
mpre que uma
u
equipe
e puder com
mprovar quee outra deixou de cum
mprir
qualquer exigêência deste regulamen
nto, os recu
ursos deverrão ser entrregues até o as 18h00
0 do 1º diaa útil
apó
ós a partida e sua decisãão nunca teerá efeito reetroativo.

11.6. ATENÇÃ
ÃO! Em caso de W.O., será descontad
d
do em folha de paggamento o valor de
e R$
50,00, de tod
dos os atle
etas que não
n comp
pareceram
m ao jogo.
ADORA
12 – DA COMISSSÃO JULGA
1. Será form
mada uma COMISSÃO
C
JULGADOR
RA com07 (ssete) repre
esentantes d
das regiõess, sorteados no
12.1
Con
ngresso técnico, com plenos pod
deres para analisar e julgar posssíveis ocorrrências durrante o eveento,
lembrando quee todos os julgamento
os deverão estar pressentes pelo menos 03 ou 05 rep
presentantes da
Com
missão e o representan
nte da região
o julgada nãão participaará das deciisões.
Boaa sorte e bom
m jogo a todos.

etoria Execu
utiva ARCO
O/SPM
Dire
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