
 
COPA DO BRASIL VIKING 

DE FUTEBOL SOCIETY 2019 
REGULAMENTO 

 
I - NORMAS GERAIS 

1. Inscrições via intranet da AV, de 6 a 25/02. 
 

2. Teremos duas categorias nessa edição; LIVRE e MASTER 
LIVRE; podem fazer parte da equipes atletas sem restrição de idade (conforme item 8) 
MASTER; podem participar atletas com 35 anos completos, exceto goleiros, que podem ter  

qualquer idade para participar. 
Os atletas terão direito a participar das 2 categorias. Porém, nesse caso, se ocorrer jogos 

simultaneos das equipes que o atleta está inscrito, este deverá optar por qual equipe jogar, não 
cabendo à organização alterar o horário das partidas. 
  

3. A competição iniciará a partir do dia 09/03.  
a. Os jogos acontecerão aos sábados a partir das 8h30 e durante a semana a partir das 17h30, 

e, caso seja necessário poderão ocorrer também aos domingos 
b. Os jogos serão disputados no CAMPO e no SOCIETY, (campos de grama natural).  
c. Em caso de chuva ou campos muito molhados os jogos serão automaticamente transferidos 

conforme disponibilidade. 
 

4. Para definição do nome de cada equipe, o representante deverá escolher o nome de uma das 
equipes das séries A ou B do Brasileirão 2019.  

a. Caso haja mais de uma equipe com o mesmo nome, a equipe que fez a inscrição primeiro 
será considerada. As demais serão orientadas pela Organização da Competição a escolher 
um dos nomes ainda disponíveis. 
 

5. O Congresso técnico será realizado no dia 27/02 (quarta-feira) as 17h30 no Soccer Bar. 
 

6. É obrigatória a presença de um representante por equipe no Congresso técnico. O não 
comparacimento implicará na exclusão da equipe da competição. 
 

7. Cada equipe pode inscrever no mínimo 7 e no máximo 14 atletas. 
a. Na categoria LIVRE a equipe poderá inscrever no máximo 3 atletas que participaram 

das Seleções Volvo de 2018 (modalidades de Futebol Sete Livre, Sete Master e Futsal). 
b. Na categoria MASTER a equipe poderá inscrever no máximo 2 atletas que 

participaram das Seleções Volvo de 2018 (modalidades de Futebol Sete Livre, Sete Master e 
Futsal). 
 

8. Podem participar funcionários, estagiários, dependentes e sócios vitalicios, acima de 18 anos ou 
acima de 16 anos, com autorização por escrito do responsável. 
 

9. A relação de atletas das Seleções Volvo está disponível no final do regulamento e na página da AV. 
 
II – SISTEMA DISPUTA 

1ª FASE:  
Eliminatória Dupla dentro do Grupo. Em cada partida deverá haver um ganhador. Caso ocorra 
empate no tempo normal, a definição será nos pênaltis (3 cobranças). Classificam-se para a 
próxima fase os 1º e 2º colocados de cada grupo. 
 
2ª FASE:  
SEMI FINAIS: O primeiro de cada chave enfrenta o segundo colocado da outra chave num 
cruzamento olimpico. Caso ocorra empate no tempo normal, a definição será nos pênaltis (3 
cobranças) Exemplo dos cruzamentos das chaves: 
SEMI 01: 1º Grupo A x 2º Grupo B  
SEMI 02: 1º Grupo B x 2º Grupo A 
 
FINAL: Não há vantagem. Em caso de empate definição nos pênaltis (3 cobranças) 

 FINAL: Vencedor Semi 01 x Vencedor Semi 02 
  
III – SUBST 
 



ITUIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ATLETAS 
III - SUBSTITUIÇÃO DE ATLETAS 

 
Somente poderão ser substituídos atletas das equipes nas seguintes circunstâncias: 

1. Caso o atleta não tenha participado de nenhuma partida. 
2. Inclusões e substituições de altetas, poderão ser realizadas até o início de cada partida na primeira 

fase da competição. Na 2ª fase não poderão ser realizadas novas inclusões. As substituições só 
poderão ser realizadas por motivo de lesão comprovada por atestado médico e apresentada até 
um dia antes da partida semi-final. 

 
IV – PARTIDASDAS 

1. Os atletas deverão apresentar em sua primeira partida do dia o crachá funcional ou qualquer 
documento com foto (para comprovação de identidade). No caso de dependentes é necessária a 
apresentação de documento com foto. 

2. As partidas terão a duração de dois tempos de 20 minutos corridos, com 5 minutos de intervalo. 
3. Cada equipe tem direito a um pedido de tempo por período. 
4. O número mínimo de atletas para iniciar a partida, ou para dar continuidade a mesma é de 4 

atletas, podendo ser completada durante o decorrer da mesma ,antes do inicio do 2º tempo. 
5. Caso uma equipe esteja vencendo a partida e seja desqualificada por número insuficiente de 

atletas, perderá a partida, por 1 x 0. Caso esteja perdendo permanece o placar. 
6. Faltas Individuais: O atleta que cometer 5 (cinco) faltas será desqualificado da partida, outro 

atleta poderá entrar em seu lugar. 
7. Faltas Coletivas:  

7.1. Até a 5ª falta coletiva cometida por equipe, será realizada a cobrança em tiro direto com 
barreira, no local onde aconteceu. 

7.2. A partir da 6ª falta, todas serão cobradas em “SHOOT OUT”. Que é quando a bola deve ser 
colocada na linha de recuo a frente do gol adversário, o restante dos atletas deverão ficar 10 
metros atrás das linha da bola, o goleiro adversário deverá estar em cima da linha do gol, até 
a autorização do arbitro. A cobrança se inicia quando o arbitro “apitar”. O batedor poderá 
chutar direto ou carregar a bola em direção ao gol. O restante dos atletas poderão tentar 
impedir o lance, assim que o batedor tocar na bola. Lembrando que caso ocorra o toque de 
mão do goleiro fora de sua área, impedindo o gol, o mesmo deverá ser expulso e caso ocorra 
falta no batedor, o árbitro deverá assinalar nova cobrança. 

8. Não será permitido o uso de bebidas alcoólicas por parte da comissão técnica ou atletas durante o 
decorrer da partida. 

9. Somente será permitido o atraso de 15 minutos para a primeira partida da tabela, sendo que as 
seguintes ocorrerão na seqüência. 
 

 V - REGRAS 
1. A arbitragem será realizada por árbitros federados. 
2. Sete jogadores em campo, sendo um deles o goleiro. 
3. No banco de reservas, poderão permanecer até sete atletas e o técnico, devidamente inscritos em 

súmula. Somente o técnico poderá permanecer em pé, os atletas devem pernanecer sentados. 
4. As Substituições são livres. 
5. As substituições deverão ser efetuadas na área demarcada, em frente ao mesário, o atleta a ser 

substituído deve estar fora de campo e somente poderá entrar quando seu companheiro tiver 
saído. 

6. Cartões:  
6.1 Amarelo: ao receber o cartão amarelo o jogador deverá sair do campo por 2 minutos 

(cronometrados) outro atleta poderá entrar em seu lugar imediatamente. 
6.2 Vermelho: ao receber o cartão vermelho o atleta será excluído da partida e deverá retira-

se da campo de jogo, a equipe permanece com um jogador a menos por 2 minutos 
(cronometrados) após este tempo, a equipe poderá ser completada por outro atleta.  

7. A cada dois cartões amarelos o atleta será punido com uma partida de suspensão. 
8. Em caso de um cartão vermelho o atleta ou técnico, pegará uma partida de suspensão. Caso 

receba dois cartões vermelhos, durante a competição o atleta ou técnico, estará eliminado do 
campeonato. 

9. O cartão vermelho não anula o amarelo (caso o jogador já possua um cartão amarelo, de partida 
anterior e na partida, receba um amarelo e posteriormente um vermelho, o mesmo ficará duas 
partidas suspenso, uma pelos dois amarelos e outra pelo vermelho). 

10.  O controle de cartões deve ser realizado pela equipe e verificado antes do início  das partidas, 
para evitar problemas futuros. 

11.  Caso um atleta participe de uma partida à qual não esteja regularizado, seja por problema na 
inscrição ou suspenso (por motivo de cartões ou outros), a equipe que incorreu neste item será 
considerada perdedora da partida pelo placar de 1x0.  



12.  Caso um atleta participe em mais de uma equipe, a segunda equipe será considerada perdedora 
da partida pelo placar de 1x0. 

13. Não é permitido a utilização de chuteiras com travas (de futebol de campo) 
14. O uso de caneleiras é obrigatório. Caso o atleta inicie o jogo sem a caneleira e após isto a  

arbitragem ou organização identifique, o atleta receberá cartão amarelo e para retornar a partida 
deverá estar utilizando a caneleira. (Caneleira de papelão não será permitida).  

15.  As equipes deverão comparecer em campo uniformizadas, com camisas ou coletes iguais e 
numerados. (caso os uniformes sejam parecidos a Associação fornecerá coletes). 

16.  Todos os casos de agressão (física ou verbal) relatados em súmula pela arbitragem ou técnico de 
lazer serão encaminhados ao conselho disciplinar da Associação Viking, e o atleta estará 
automaticamente eliminado da competição. 

 
VI – ALTERAÇÃO DA DATA DE JOGOS 

1. Por decisão da organização do campeonato. 
2. Produção extra na fábrica (mediante email de confirmação da chefia e número mínimo de 4 atletas 

trabalhando)   
 
VII - W.O. 

1. Em caso de W.O. a equipe estará eliminada da competição.  
2. O adversário será considerado o vencedor da partida por 1 a 0. 

 
VIII - PREMIAÇÕES 

• 1º Colocado: JOGO DE CAMISA (14 KITS com CAMISA E CALÇÃO) e Medalhas e foto recordação da 
equipe  

• 2º Colocado: Medalhas e foto recordação da equipe 
• Melhor Goleiro e Artilheiro: Medalha. 

 
IX - CASOS OMISSOS 

Serão decididos pela organização da competição, sendo que todas as decisões tomadas são 
soberanas. 

RELAÇÃO DE ATLETAS SELEÇÕES VOLVO 2018 
NOME MATRÍCULA MODALIDADE 

ALESSANDRO BATISTEL 64029 FUTSAL / MASTER 
ALEXANDRE COLATUSSO 108090 FUTSAL / MASTER 

ANDRE LUIS TEIXERIA 108154 FUTSAL / MASTER 
ANDRÉ RICARDO DA SILVA 89694 7 LIVRE / FUTSAL 

CLODOALDO LOPES 56786 FUTSAL / MASTER 
CRISTIAN MARCELO DE MATOS  106215 FUTSAL 

DANNIEL BRAGA FAGUNDES 89526 FUTSAL 
DIOGO DIAS DOS SANTOS 86570 7 LIVRE 

EDINALDO TEIXEIRA 101382 7 LIVRE 
IVERALDO CONSTANTINO 45369 FUTSAL / MASTER 

JAIR HENRIQUE DO NASCIMENTO 108610 7 LIVRE 
JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS 102494 7 LIVRE / FUTSAL 

JOSÉ JUNIOR MARTINS 74369 7 LIVRE / MASTER 
LEANDRO RABELO 108229 FUTSAL / MASTER 

LINCOHN PERPÉTUO  108637 7 LIVRE / MASTER 
LUCIANO SIQUEIRA 43331 FUTSAL / MASTER 
OSMIL DE SOUZA 73702 FUTSAL / MASTER 

OZÉIAS SOUZA COSTA 75446 7 LIVRE / MASTER 
PATRICK FERNANDO BENTO 108670 7 LIVRE 
PAULO ROBERTO DA SILVA 89851 FUTSAL / 7 LIVRE  

REGINALDO MAFRA DELGADO 48830 FUTSAL / MASTER 
RODRIGO ALVES 89561 7 LIVRE 

THIAGO CONSTANTINO 89638 7 LIVRE / FUTSAL  
VANDERLEI ALVES LEAO 108089 FUTSAL / MASTER 
WILSON SOARES FILHO 57529 7 LIVRE 



 


