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DA FINALIDADE: 

Art. 1º - A Copa dos Campeões FutLiga 2019 tem como finalidades: 

• Incentivar a prática do Futebol 7 Society; 

• Promover a FutLiga, liga de futebol amador, idealizadora e organizadora do evento; 

• Promover ambiente de confraternização entre as equipes participantes. 

DA ORGANIZAÇÃO: 

Art. 2º - A Copa dos Campeões FutLiga 2019 é uma competição idealizada pela FutLiga Tecnologia e 

Empreendimentos S/S Ltda, CNPJ 00.878.939/0001-53, proprietária do site FutLiga (www.futliga.com.br), a 

ser disputada na categoria Principal Adulto Masculino para a modalidade de Futebol 7 Society. 

Art. 3º - A competição é disputada nos termos constantes deste Regulamento, obedecendo as as 

Regras da Confederação Brasileira de Futebol 7 e da Federação Paulista de Futebol 7 Society, suas leis e 

resoluções e seus códigos desportivos existentes e em vigor no período de disputa da competição. Para 

maiores informações, acessar  www.cbf7.com.br e www.fpfs.com.br; 

§ único : Em caso de conflitos entre as leis oficiais e deste regulamento, prevalece a 

interpretação deste regulamento; 

Art. 4º - Este Regulamento não poderá ser alterado, em hipótese alguma, após aprovação das 

equipes participantes;  

Art. 5º - As equipes participantes reconhecem que serão aplicadas medidas disciplinares por uma 

Comissão Executiva, formada por integrantes escolhidos pelos organizadores da competição, conforme 

disposições previstas neste regulamento, como única e definitiva instância para as questões que surjam 

durante a realização do evento, entre elas e a Comissão Executiva, desistindo, assim, de valer-se para esses 

fins do Poder Judiciário;  

§ único : A Comissão Executiva poderá tomar decisões de punição relativas ao acesso das 

equipes ao site da liga (www.futliga.com.br) e suas funcionalidades, tais como agendar jogos e 

postar mensagens no mural. A FutLiga acredita que punições que se prolonguem para após o 

término da competição e impliquem em na pontuação do ano tenham o intuito de reduzir o 

comportamento inadequado registrado nas últimas competições; 

Art. 6º - As equipes concordam, irrevogavelmente, em:  

• Disputar a competição com sua equipe e formação principal;  

• Participar das partidas nas datas, locais e horários determinados pela tabela de jogos;  

• Pagar integralmente as taxas de inscrição e de arbitragem. A taxa de arbitragem será 

cobrada antes da realização da partida em questão e seu pagamento não poderá ser 

http://www.futliga.com.br/
http://www.cbf7.com.br/
http://www.fpfs.com.br/
http://www.futliga.com.br/


 

Copa dos Campeões 

Copa dos Campeões Série Prata 
Edição 2019 

De 20/01 a 07/04/2019 
 

Regulamento – Fut7 

 

 
Regulamento finalizado em 10/01/2019 às 14:30 Página: 3/14 

 

prorrogado para depois da partida. O NÃO PAGAMENTO DAS TAXAS CONFIGURA A 

ELIMINAÇÃO SUMÁRIA DA EQUIPE. 

§ único: A equipe que não efetuar o pagamento no prazo estabelecido será considerada 

perdedora por W.O. e incorrerá nas penalidades previstas neste regulamento;  

Art. 7º - A Copa será dirigida e administrada pelos responsáveis designados pela organização, a qual 

compete:  

• Elaborar a tabela de jogos, com local, data e horário;  

• Tomar providências de ordem técnica, necessárias à organização;  

• Examinar as súmulas e os relatórios dos árbitros e delegados, aprovando ou não as partidas;  

• Dirimir, interpretar e solucionar qualquer dúvida referente a este regulamento ou que nele 

não esteja claro. 

Art. 8º - A tabela de jogos será elaborada pela organização do evento, na condição de estabelecer os 

interesses da própria Comissão Executiva e patrocinadores;  

DO SISTEMA DE DISPUTA: 

Art. 9º - A Copa dos Campeões FutLiga, será disputada em 2 fases: 

• 1ª fase: 8 (oito) grupos com 4 (quatro) equipes, sendo 4 (quatro) grupos de equipes 

mandantes e 4 (quatro) grupos de equipes visitantes, competindo no sistema de 

ELIMINATÓRIA DUPLA. As equipes que alcançarem 2 (duas) vitórias se classificam para a 

próxima fase da competição.  

• 2ª fase: as 16 (dezesseis) equipes classificadas se enfrentarão em sistema de 

ELIMINATÓRIA SIMPLES, sendo uma chave para mandantes e uma chave para visitantes, até 

o final da competição, de onde sairá o campeão. A 2ª fase é subdividida em Oitavas de Final, 

Quartas de Final, Semi-Final e Final. 

Art. 10º - A Copa dos Campeões FutLiga Série Prata, será disputada em fase eliminatória única, 

conforme abaixo: 

• Fase única: as 16 (dezesseis) equipes desclassificadas na primeira fase da Copa dos 

Campeões se enfrentarão em sistema de ELIMINATÓRIA SIMPLES, sendo uma chave para 

mandantes e uma chave para visitantes, até o final da competição, de onde sairá o 

campeão. A competição é subdividida em Oitavas de Final, Quartas de Final, Semi-Final e 

Final. 

Art. 11º - As chaves serão definidas por meio de sorteio, realizado na presença de todos os 

representantes, em congresso técnico realizado no dia 10 de janeiro de 2019. Para escolha das equipes 
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convidadas a participar do certame, seguiu-se o seguinte critério: as 14 (quatorze) melhores classificados no 

Ranking Geral mais as campeãs de cada semestre, compondo-se assim 16 (dezesseis) equipes por categoria 

(mandante e visitante), totalizando-se 32 (trinta e duas) equipes. Os 4 (quatro) melhores mandantes e 4 

(quatro) melhores visitantes do ranking anual FutLiga 2018 obtiveram o direito de ser cabeça-de-chave. 

§ 1º : No caso de algum pré-classificado desistir da competição, será dado o direito à equipe 

subseqüentemente melhor posicionada no Ranking Geral. O Ranking Semestral não será levado 

em consideração para seleção de novas equipes; 

§ 2º : Para conhecer os demais critérios para composição das chaves, ver anexos A, B, e C ao 

final deste regulamento. 

DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS:  

Art. 12º - As partidas serão realizadas nos endereços abaixo: 

• Playball Pompéia: Rua Nicolas Boer, 66, Barra Funda, São Paulo/SP 

Art. 13º - As partidas serão disputadas em 2 (dois) tempos corridos de 25 (vinte e cinco) minutos, 

competindo somente aos árbitros da partida a decisão de parar o cronômetro, em caso de necessidade 

identificada, não cabendo recurso quanto à decisão; 

§ 1º : A tolerância de atraso para início dos jogos previstos em tabela será de apenas 15 

(quinze) minutos sobre o primeiro jogo da rodada, nunca sobre o término da partida anterior. O 

atraso acima do prazo estabelecido neste artigo caracterizará a condição de W.O. e a equipe 

infratora será declarada perdedora da partida. Ficou decidido por votação no conselho, que 

deverá ser aplicado o WO, sem chance de espera após os 15 minutos de atraso. Para o 

2º jogo em diante, o tempo máximo de atraso é de 5 minutos após o apito do arbitro chamando 

as equipes. Também ficou decidido em conselho que o W.O. acarretará em eliminação 

das equipes, inclusive se ocorrer de as 2 equipes do jogo não comparecerem no prazo 

estabelecido para início da partida. 

§ 2º : Se ao término do tempo regulamentar acontecer empate em número de gols, serão 

cobradas penalidades máximas, conforme as regras em vigor sendo:  

o 3 (três) penalidades em série alternada  

§ 3º : Caso o empate persista após o término da série alternada, será cobrada 1 (uma) 

penalidade para cada equipe, até que se defina um vencedor.  

§ 4º : Não está prevista, para nenhuma fase, a disputa de tempo complementar (prorrogação); 
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INSCRIÇÃO DE ATLETAS E DEMAIS PARTICIPANTES:  

Art. 14º - As equipes deverão inscrever seus atletas por meio eletrônico, através do site 

www.futliga.com.br. Para acessar esta opção, acessar o menu “Competições” e clicar no evento “Copa dos 

Campeões Fut7” na seção de eventos “Em andamento”. Ao acessar a página da competição, estará 

disponível o link para a “Inscrição de atletas”. O prazo de inscrições no site termina no dia 18/01/2018 às 

23:59:59.  

§ 1 : As equipes de Futebol 7 Society deverão inscrever no mínimo 12 (doze) e no máximo 25 

(vinte e cinco atletas) atletas; 

§ 2 : Cada equipe deverá ter registrada na ficha de inscrição 1 (um) representante e 1 (um) 

(técnico), sendo ainda dada a opção de se registrar 1 (um) auxiliar técnico; 

§ 3 : Uma pessoa poderá acumular diversas funções dentro da equipe. Esta poderá ser atleta, 

técnico ou auxiliar técnico, e dirigente ao mesmo tempo. 

§ 4 : Qualquer alteração emergencial na ficha cadastral após o prazo de encerramento das 

inscrições no site só poderão ser realizadas antes do início do primeiro jogo da referida equipe 

na competição, ao custo de R$ 20,00 (vinte reais) por movimentação. Caso seja feita inclusão 

no dia do 1º jogo, esta inclusão só pode ser feita com a mesa da organização do evento (não 

pode e não deve ser feita na mesa da arbitragem). Entende-se por movimentação cada inclusão 

ou  exclusão de atleta, integrante da comissão técnica ou representante, exceto pelo item 

previsto no Art. 16º, § 2º; 

§ 5 : A inscrição de atletas e integrantes da comissão técnica será válida também para a Copa 

dos Campeões Série Prata, não sendo permitida a inclusão ou exclusão de integrante; 

§ 6 : Os atletas e membros das comissões técnicas das equipes participantes somente terão 

condições de jogo mediante a apresentação de documento de identificação RG (Registro 

Geral), CNH (Carteira Nacional de Habilitação), registro da OAB (Ordem dos Advogados 

do Brasil), RNE (Registro Nacional de Estrangeiro), Identidade Militar, ou qualquer 

outro documento previsto na lei federal número 12037, de 01/10/2009 (link da lei: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12037.htm). O documento 

apresentado deve ser oficial ou cópia autenticada, desde que com foto, informações legíveis e 

número de RG (Registro Geral), pois é com esta informação que o inscrito foi registrado no site. 

O número do RG só não é cabível para estrangeiros, pois estes devem apresentar 

obrigatoriamente a RNE (Registro Nacional de Estrangeiro); 

Art. 15º - Será concedido para as equipes o direito de registrarem em sua ficha de inscrição o 

número máximo de 3 (três) atletas FEDERADOS. No página de inscrição da competição existe o campo para 

informar se o atleta é federado ou não. 

http://www.futliga.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12037.htm
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§ 1 : Será considerado como atleta FEDERADO, o atleta que foi registrado no ano de 2018 por 

alguma equipe que disputou competição considerada PRIMEIRA DIVISÃO/SÉRIE OURO/SERIE A 

ou qualquer outro nome que venha a ser utilizado como sendo de campeonato principal das 

seguintes entidades: 

• CBFS – Confederação Brasileira de Soccer Society (http://www.soccersociety.com.br/) e 

suas filiadas estaduais de todo o território nacional, incluindo a FPCF7S – Federação Paulista 

de Clubes de Futebol 7 Society (http://www.fpcf7s.com.br/); 

• Confederação Brasileira de Futebol 7 (http://www.cbfut7.com.br/) e suas filiadas estaduais, 

incluindo também a FPFS – Federação Paulista de Futebol 7 (http://www.fpfs.com.br/), além 

da Liga F7 Brasil e suas filiadas estaduais, incluindo Liga F7 Paulista; 

§ 2 : A reclamação só poderá ser realizada por equipe adversária que tenha enfrentado a equipe 

infratora, seguindo os padrões de recurso apresentados no Art. 32º; 

§ 3 : A equipe reclamante deverá anexar ao requerimento o maior número de provas possível 

sobre os jogadores federados. 

§ 4 : Será cobrada da equipe reclamante uma taxa de R$ 50 (cinquenta reais) por consulta; 

§ 5 : Em caso de comprovada a irregularidade, a equipe infratora será sumariamente eliminada 

da competição e declarda perdedora da partida em julgamento. Porém, resultados, gols, faltas e 

cartões aplicados durante todo o campeonato para esta equipe e suas adversárias não sofrerão 

nenhum tipo de alteração. 

Art. 16º - O atleta inscrito por uma equipe nesta competição não poderá, em hipótese alguma, 

competir por outra equipe nesta mesma edição da Copa dos Campeões/Taça de Prata.  

§ 1 : Em caso de dupla inscrição de algum atleta não detectado pela organização, o mesmo será 

sumariamente eliminado da competição, porém, os resultados dos jogos serão mantidos;  

§ 2 : Em caso de duas ou mais equipes reinvidicarem a inscrição de um atleta, caberá ao 

próprio atleta a decisão por qual agremiação deseja participar, preservando assim, a liberdade 

individual de escolha. O atleta em questão deverá levar carta de escrita próprio punho, onde 

consta nome completo, número do documento de identidade, data de nascimento e a 

declaração de escolha por qual equipe deseja participar da competição;  

Art. 17º - Os representantes dos clubes, em seus jogos e em ocorrências fora deles mas por causa 

deles, serão responsáveis pela manutenção da disciplina, da ordem e o respeito às instalações físicas dos 

ginásios, de suas equipes e/ou torcedores a ela ligados, podendo ser responsabilizados em juízo por 

eventuais danos e prejuízos físicos e/ou financeiros de terceiros, sempre mantendo o respeito ao adversário, 

a si próprio, às autoridades e aos organizadores. Não serão admitidos, sob qualquer hipótese, atos de 

indisciplina, tanto de membros das equipes como de torcedores. Atos de indisciplina poderão ocasionar na 

eliminação sumária da equipe. 

http://www.soccersociety.com.br/
http://www.fpcf7s.com.br/
http://www.cbfut7.com.br/
http://www.fpfs.com.br/
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DAS CONDIÇÕES DE JOGO:  

Art. 18º - O Representante ou capitão da equipe deverá entregar a documentação dos atletas e 

comissão técnica presentes à partida, até 10 (dez) minutos antes do início da partida. Neste momento, 

deverá também ser paga a taxa de arbitragem referente ao jogo em questão. O prazo e valor da taxa de 

arbitragem são inegociáveis;  

Art. 19º - As equipes, através de seus representantes, não deverão permitir acesso ao interior das 

instalações de pessoas ligadas a eles portando qualquer tipo de arma, mastros ou paus de bandeiras bem 

como a utilização de buzinas, cornetas, instrumentos musicais ou qualquer outro aparelho sonoro; tais 

providências visam garantir a segurança aos atletas, oficiais de arbitragem e seus assistentes; caberá ao 

árbitro ou ao coordenador da copa paralisar ou até mesmo suspender a partida se observar qualquer 

ocorrência semelhante às citadas acima;  

§ 1: Fica terminantemente proibido soltar qualquer tipo de fogos de artifício, fumaça colorida, 

bombinhas, etc, no interior do complexo esportivo onde se realizarem os jogos; a equipe 

causadora da irregularidade poderá ser punida com eliminação por ato administrativo da 

Comissão Executiva;  

§ 2: Não será permitida a entrada de torcedores portando bebidas de qualquer natureza, exceto 

água para consumo individual; 

Art. 20º - Será obrigatório a equipe apresentar-se aos jogos da competição com uma bola de Futebol 

7 Society em condições de jogo em todas as etapas, sob pena de ser alijado da Copa em disputa em 

qualquer etapa, por decisão da Comissão Executiva.  

Art. 21º - No banco de reservas somente poderão permanecer os atletas suplentes devidamente 

uniformizados, além de 1 (um) treinador, 1 (um) auxiliar técnico e 1 (um) representante, devendo todos 

estar legalmente registrados pela equipe disputante através da Ficha de Inscrição da Copa e portando suas 

respectivas carteiras de identificação. Caso o representante não esteja inscrito como atleta, técnico, ou 

auxiliar técnico, não poderar adentrar na quadra. 

Art. 22º - Somente terão condições de atuar nas partidas aqueles atletas e membros da comissão 

técnica cujas carteiras estejam em poder do oficial anotador. Em caso de chegar atrasado, o integrante só 

poderá entrar em quadra, uniformizado, com o documento validado pelo oficial anotador e só poderá 

adentrar no local de jogo no intervalo do partida;  

§ único : A equipe que utilizar atleta sem condições de jogo, que não conste na sua relação de 

inscrição, ou que atue com documento de outro atleta inscrito, será eliminada da Copa e a 

equipe adversária será declarada vencedora. 

Art. 23º - As equipes deverão apresentar-se com seus uniformes completos (camisas, calções e  

meiões). Caberá à arbitragem não iniciar a partida quando fique comprovada a possibilidade de confusão 



 

Copa dos Campeões 

Copa dos Campeões Série Prata 
Edição 2019 

De 20/01 a 07/04/2019 
 

Regulamento – Fut7 

 

 
Regulamento finalizado em 10/01/2019 às 14:30 Página: 8/14 

 

entre os uniformes das equipes, caso tenham a cor predominante igual ou parecida, cabendo às equipes, 

comissão organizadora e arbitragem entrarem em acordo sobre a substituição do uniforme. Não haverá 

privilégio nem penalidade previamente estabelecida neste regulamento, portanto, é sugerível às equipes 

que levem 2 (dois) uniformes completos e distintos um do outro para as partidas, a fim de que 

estes problemas sejam resolvidos em consenso e não atrase o andamento da competição; 

Art. 24º - Será de total responsabilidade das equipes participantes e dos próprios atletas, seus pais e 

torcedores participantes, no caso de qualquer acidente, lesão ou incidente, da natureza ou procedência que 

advenha. Aos organizadores não inculpa responsabilidade alguma;  

Art. 25º - Os árbitros terão a obrigação de conferir, antes do início do jogo, os participantes da 

mesma através das carteiras de identificação; caso não o façam assumirão total responsabilidade por 

qualquer irregularidade que houver, além de penas previstas no Código Desportivo da modalidade, a critério 

da Comissão Executiva;  

Art. 26º - A Comissão Executiva não acatará nenhum tipo de veto ou indicação de escalação de 

oficiais por parte das equipes disputantes da Copa;  

NORMAS GERAIS:  

Art. 27º - Será facultativo às equipes fazer, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) após a realização 

dos jogos, comunicação dirigida à Comissão Executiva da competição, de quaisquer anormalidades durante 

os jogos, especialmente quando se referir à disciplina ou escalação irregular de atletas;  

Art. 28º - A aplicação de cartões punitivos para atletas e comissão técnica constitui medida 

preventiva de inequívoca eficácia no campo desportivo, objetivando coibir violência individual e coletiva;  

§ 1º : Punições estabelecidas nas Regras Brasileiras de Futebol 7 Society:  

• Cartão amarelo: advertência; 

• Cartão vermelho: expulsão; 

Art. 29º - Sujeitar-se-ão ao cumprimento de suspensão automática, sem benefício de antecipação de 

julgamento pela Comissão Executiva e, portanto, impossibilitando de participar da partida seguinte o atleta 

e/ou qualquer membro da comissão técnica que durante os jogos da Copa acumular ou receber: 3 (três) 

cartões amarelos ou 1 (um) cartão vermelho. 

§ 1º : como punição, o indivíduo estará suspenso da partida seguinte da equipe e não poderá 

estar relacionado na súmula; 

§ 2º : os cartões acumulados ou punições aplicadas na primeira fase da competição serão 

automaticamente transferidos para a Copa dos Campeões FutLiga Série Prata, não havendo, 

portanto, a possibilidade destes cartões serem zerados ou do não cumprimento da punição 

estabelecida na primeira fase da Copa dos Campeões;  
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§ 3º : os jogadores das equipes que avançarem à fase semifinal das competições (ouro e prata) 

terão seus cartões zerados, exceto por aqueles que tiverem suspensão automática a cumprir;  

Art. 30º - O controle de cartões amarelos e vermelhos é de responsabilidade da Comissão Executiva, 

que informará, com até 48 horas de antecedência da partida, a relação de atletas suspensos para a rodada 

seguinte. Esta informação estará disponível no site da competição em www.futliga.com.br. 

Art. 31º - O comportamento antidesportivo, bem como a agressão tentada ou consumada, física ou 

verbal, intimidação e agressão verbal com ou sem armas de fogo, garrafas, madeiras, facas, paus e pedras 

aos árbitros e seus auxiliares, dirigentes de clubes, federações, entidades superiores, atletas ou pessoas 

presentes, estará sujeito às penalidades previstas neste regulamento, podendo chegar à eliminação. Caberá 

à arbitragem, em todos os jogos, caso haja necessidade, elaborar um relatório indicando se houve ou não 

incidentes;  

§ 1: A agressão aos árbitros da partida e seus auxiliares ou representantes, praticada por qualquer 

um dos integrantes da equipe, seja ele jogador, técnico, auxiliar, dirigente ou representante implicará no 

encerramento da partida, sendo declarada vencedora a equipe adversária, independentemente do placar da 

partida ou do tempo decorrido de jogo;  

§ 2: Ao(s) agressor(es), caberá punição de 2 (dois) anos de proibição de participar de qualquer 

evento realizado ou com chancela da FutLiga, em todas as modalidades na qual a FutLiga administra 

(Futebol 7, Futsal ou Futebol de Campo); 

Art. 32º - As decisões da Comissão Executiva só estarão sujeitas à apelação em recurso de primeira 

instância, a ser preenchido em formulário específico e enviado por e-mail para futliga@futliga.com.br. O 

modelo a ser preenchido encontra-se na seção de anexos deste documento e deverá ser enviado até as 

17:00 do dia seguinte à realização da partida. 

§ único : em nenhuma hipótese, serão aceitos documentos preenchidos à mão. Esta medida 

visa garantir a legibilidade e autenticidade do documento.  

Art. 33º - A Comissão Executiva aplicará as medidas disciplinares constantes neste regulamento no 

prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da data em que houver recebido a súmula e/ou relatório, 

respectivamente do árbitro e/ou do representante da Comissão Executiva na partida;    

Art. 34º - Caso ocorra qualquer animosidade, agressões, tentadas ou consumadas, física ou verbal, 

brigas, arremesso de objetos, líquidos de qualquer espécie, dentro da quadra, tumultos de qualquer 

natureza ou incidentes que venham causar ou não suspensão ou paralisação de jogo, independente de 

serem membros das comissões técnicas, equipes e dirigentes de clubes ou torcida, os responsáveis serão 

penalizados. Que fique claro que as EQUIPES SÃO RESPONSÁVEIS POR SEUS TORCEDORES, ATLETAS, 

E DIRIGENTES. Atos provocados por eles as penalidades serão respondidas pela equipe responsável;  

http://www.futliga.com.br/
mailto:futliga@futliga.com.br
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DA PREMIAÇÃO: 

Art. 35º - A FutLiga realizará entrega dos prêmios ao campeão e vice-campeão da Copa dos 

Campeões, tanto a Série Ouro como a Série Prata. Além disso, os artilheiros das competições também serão 

premiados com troféu. A entrega está definida para as finais do torneio, no dia 22 de abril de 2018.  

§ 1º : os finalistas da Copa dos Campeões (ouro) também serão premiados com fardamento 

completo (camisa, calção e meião) de 23 (vinte e três) unidades, sendo 2 (duas) unidades 

referentes ao goleiro, com modelo a ser definido e aprovado pelas, e com a FutLiga como 

“patrocínio MASTER”. Estes uniformes serão confeccionados especialmente para a 

disputa da grande final, que ocorrerá no dia 22 de abril de 2018, e as equipes deverão 

obrigatoriamente utilizá-los. 

§ 2º : os 4 (quatro) primeiros lugares da Copa dos Campeões receberão isenção de 

mensalidade FutLiga, sendo respectivamente, 6 meses, 4 meses, 1 mês e 1 mês, por ordem de 

posição final da competição. 

§ 3º : os 4 (quatro) primeiros lugares da Taça de Prata receberão isenção de mensalidade 

FutLiga, sendo respectivamente, 4 meses, 3 meses, 1 mês e 1 mês, por ordem de posição final 

da competição. 

§ 4º : Todas as equipes participantes da Copa dos Campeões 2018 foram premiadas com 20% 

de descontos na loja de materiais esportivos DP Sport (www.dpsport.com.br) para a confecção 

de um jogo de fartamento completo (até 18 unidades) ou 30 unidades de camisas de passeio; 

Art. 36º - O site da entidade (www.futliga.com.br) será o principal canal de comunicação entre a 

organização do evento e os representantes das equipes. Lá serão disponibilizados os resultados das partidas, 

tabela dos próximos jogos, tabela de artilheiros, lista de cartões, jogadores suspensos, além da ficha de 

inscrição, outras deliberações e deste regulamento, em formato PDF, para que não sofra alterações. É 

obrigatória a consulta ao site da competição para as equipes participantes acompanharem seus jogos e 

demais deliberações. 

DA ÉTICA E RESPONSABILIDADE: 

Art. 37º - A FutLiga SUGERE aos representantes das equipes algumas atitudes que farão com que o 

espectáculo seja agradável a todos os participantes. Se quisermos uma liga organizada, precisaremos de 

pessoas, atletas, dirigentes e equipes com atitudes de respeito ao próximo. Eis, alguns exemplos: 

• Dar prioridade para os jogadores que, durante o ano inteiro, disputaram o ranking e foram 

co-responsáveis pela classificação da equipe para a Copa dos Campeões; 

• Não reforçar a equipe com jogadores de outras agremiações ou atletas federados. Lembrem-

se a FutLiga tem como sua essência priorizar e divulgar a prática do futebol amador; 

http://www.dpsport.com.br/
http://www.futliga.com.br/
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• Aceitar a derrota, mesmo que dolorida, sem ofender árbitros, torcedores, adversários ou os 

membros da Comissão Executiva; 

• Praticar o Fair-Play dentro e fora da quadra; 

• O prestígio e reconhecimento podem até estar em jogo, mas a reputação estará mais em 

jogo ainda. 

BOA SORTE E BONS JOGOS A TODOS 
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Anexo A. 

EQUIPES CLASSIFICADAS E POSICIONAMENTO NA CHAVE 

 

Cabeças de chave 

Posição Chave Mandantes Chave Visitantes 

1 Ressacados Ipiranga (207) Quaiados (173,5) 

2 Primus (199) Manguaça (167) 

3 Joker (190,5) Santa cecilia (164) 

4 Tigres (189) Fuleiros (160,5) 

 

Demais participantes 

Posição Chave Mandantes Chave Visitantes 

5 Reggae Boys (188) Santa Stella (159,5) 

6 Tateno (188) Gol de Placa (157,5) 

7 Canalhas (187) Santa Mooca (155) 

8 Derrama (186) Um Toque Só F7 (151) 

9 Fortaleza (186) Maquiavélicos (148) 

10 Real Santa Clara (184) Busão / Panela (147,5) 

11 Esq Boa Esperança (183,5) Novatos do Celeste (146) 

12 Catadão (183) Chespiritos (144) 

13 Por Akaso (180) Pisa Fofo F.S. (143) 

14 Pileke (179) 100 Idéia (136,5) 

15 Cachooros do Mato (177) Manchester (135) 

16 GRSA Sula (175) União Belem  (132) 
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Anexo B. 

SORTEIO DOS GRUPOS, REALIZADO EM 10/01/2019 

 

VISITANTES 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

Santa Cecilia Fuleiros Manguaça Quaiados 

Busão / Panela União Belem Manchester Pisa Fofo 

100 Ideia Santa Mooca Novatos do Celeste 1 Toque só F7 

Chespiritos Santa Stella Maquiavélicos Gol de Placa 

 

MANDANTES 

Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H 

Tigres Primus Joker Ressacados Ipiranga 

Por Akaso Cachorros do Mato Real Santa Clara Derrama 

Fortaleza Catadão Canalhas GRSA Sula 

Tateno Reggae Boys Pileke Esquadrao Boa Esp. 
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Anexo C. 

Modelo para apresentação de recurso 

 

Eu, <<digite aqui o seu nome>>, portador do RG número <<digite o aqui o 

número do seu RG>>, representante da equipe <<digite aqui no nome da sua 

equipe>> na Copa dos Campeões FutLiga, edição 2018, venho por meio desta 

solicitar intervenção da Comissão Executiva na partida abaixo: 

Data:  

Hora:  

Adversário:  

Motivo:  

 


