
 

 

 
 

5ª COPA ÔNIX / DP SPORT - FUTSAL 
 
 
 
Art. 1º – Finalidade 
 

A 5ª COPA ÔNIX / DP SPORT, tem por objetivo, incentivar a prática do futsal e promover a 
confraternização entre seus participantes. 

 
Art. 2º – Organização 
 

A organização e direção da competição caberá à ÔNIX EVENTOS ESPORTIVOS. Das 
decisões da Coordenação Geral, dos árbitros, e dos representantes não caberão recursos. Toda e 
qualquer decisão tomada pela ÔNIX é soberana. 
 
Art. 3º – Inscrições 
 
 A taxa de inscrição será de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) por equipe com dois quadros. 
Cada quadro poderá inscrever no máximo 12 atletas, do sexo masculino. Cada equipe receberá 
uma ficha de inscrição com relação nominal que deve ser preenchida e entregue ao representante 
da ÔNIX até do segundo jogo de sua equipe (ficha anexo ao regulamento). 
 As equipes terão até o segundo jogo da primeira fase para completar os atletas inscritos, 
respeitando o máximo de 12 (doze) atletas e 04 (quatro) coringas, e nunca alterando nenhum 
atleta. 
Um atleta poderá disputar a competição somente por uma equipe, sendo eliminada a equipe que 
infringir este regulamento, que será comprovado através das súmulas dos jogos. 
No caso da irregularidade acima ocorrer, a coordenação considera que o atleta pertence à equipe 
que ele atuar primeiro, sendo que se outras equipes utilizarem o atleta serão consideradas 
irregulares. 

 
Art. 4º – Coringas 

            As equipes poderão utilizar  4 (quatro) atletas CORINGAS. A utilização desses atletas 
deverá ser feita da seguinte maneira; 
 
         - Cada equipe poderá inscrever 12 atletas em cada quadro e poderão jogar nos dois quadros 
somente 04 (quatro) atletas inscritos no 1º quadro. Isso significa dizer que apenas esses 04 
(quatro) atletas deverão constar nas duas fichas de inscrição; 

          - Os Coringas deverão ser destacados nas fichas de inscrição de ambos os quadros; 

         - Caso a equipe utilize mais do que 04 (quatro) CORINGAS, comprovados pela súmula, a 
equipe será penalizada com a perda dos pontos da partida nos dois quadros. Caso a equipe 
beneficiada com a penalização estiver à frente no placar esse resultado será mantido, senão, será 
assinalado o  placar mínimo de 2x0;                                   
 



 

Parágrafo único: A perda dos pontos por utilização incorreta dos CORINGAS será aplicada para 
os dois quadros.; 

 

Art. 5º – Arbitragem 
 

A taxa de arbitragem será de R$ 60,00 (Sessenta reais) na primeira fase. Oitavas, Quartas 
e Semifinal e final o valor será de R$ 70,00 (Setenta reais), devendo esta ser paga antes do inicio 
do jogo, junto com a entrega dos documentos.  

 
Em caso de W.O., a equipe presente deverá pagar a taxa de arbitragem normalmente, ou 

será considerado W.O. duplo.  
 
Os jogos serão dirigidos por Árbitros contratados pela ÔNIX EVENTOS ESPORTIVOS 

árbitros federados), não podendo em qualquer momento, algum time vetar qualquer árbitro. 
 
Art. 6º – Jogos 
 

Cada equipe deverá levar uma bola em condições de uso para o seu jogo da copa. 
No banco de reservas somente poderá permanecer o técnico, auxiliar técnico, e os atletas 

devidamente uniformizados. 
Haverá uma tolerância de 15 minutos APENAS para o 1º jogo da rodada. Sendo 

considerada perdedora a equipe que chegar após este prazo, ficando o placar de 02 x 00 (dois a 
zero) para a equipe presente, nos demais jogos não haverá tolerância alguma em relação ao 
horário. 
Obs: Abandono de quadra será considerado W.O., tendo as mesmas conseqüências. 

Havendo igualdade na cor de camisas entre as equipes, aquela que estiver no lado 
esquerdo da tabela terá um prazo de 15 minutos para providenciar a troca. As cores das camisas 
que serão usadas na Copa deverão ser informadas no inicio da competição. 

 
W.O. em que a equipe perdedora se beneficiará com o resultado, eliminará a mesma. 
W.O. na primeira fase dada por um dos quadros elimina os dois quadros  

 
Parágrafo único: em caso de atraso acima do estabelecido neste artigo à equipe terá Configurado 
o W.O. e caso essa equipe não pague as taxas devidas; arbitragem (R$ 80,00) e multa (R$ 
100,00), será eliminada da competição. A Equipe que der W.O. na primeira fase no segundo 
quadro ou no primeiro quadro: para que o quadro presente não seja penalizado a mesma deverá 
arcar com a multa de WO (R$ 100,00) aplicada por um dos quadros. 
 
Art. 7º  – Documentação 
 
Será obrigatória a apresentação dos documentos dos jogadores antes do inicio da partida. Será 
considerado como documento hábil para identificação do atleta antes de cada partida: Cédula de 
Identidade (RG) original ou cópia colorida autenticada, Passaporte, Carteira de Registro em 
Conselhos Regionais (CRM, CREA, OAB, etc), Carteira de Motorista e Carteira de Trabalho. 
 
Não serão aceitos crachás, carteirinhas de clubes ou empresa, cópia de documento simples para 
identificação do atleta. 
 
Art. 8º – Recursos 
 

Caberá direito de recursos contra Irregularidades Observadas durante a realização do 
evento sempre que uma equipe puder comprovar que alguma outra deixou de cumprir qualquer 
exigência deste regulamento. 



 

A equipe que quiser entrar com recurso devem recolher a taxa de R$ 200,00 (Duzentos 
reais), junto a Coordenação da Copa. 

Da decisão tomada pela Coordenação da Copa não caberá recurso, sendo esta decisão 
soberana. 
Art. 9º  – Punições 
 

03 Cartões amarelo – suspensão por uma partida 
01 Cartão vermelho – suspensão por uma partida 
 
Todos os cartões amarelos serão zerados nas Oitavas, desde que o atleta não tome o 

terceiro cartão na fase anterior, pois ele terá que cumprir a automática. 
 
Art. 10º - Premiação (Série Ouro e Prata) 

 
Troféu, mini-troféus Uniforme completo; 
Troféu e mini-troféus para o vice e terceiro colocado; 
Troféu para o goleiro menos vazado (entre os quatro semifinalistas); 
Troféu para o artilheiro. 

 
Art. 11º - Forma de Disputa (Série Ouro e Prata) 
 
            1ª Fase - 24 equipes 
             - Classificam-se direto para as oitavas o 1º, o 2º e os 04 melhores Terceiros no geral. 
            2ª Fase (Oitavas) - 16 equipes – eliminatória simples 
            3ª Fase (Quartas) – 08 equipes – eliminatória simples 
            4ª Fase (Semifinal) – 04 equipes – eliminatória simples 
            5ª Fase – Final 
Não haverá disputa de terceiro e quarto...quem perder na semifinal para o campeão será 
considerado o Terceiro colocado. 
 
Art. 12º - Pontuação 
 
               Vitória 3 pontos, Empate 1 ponto. 
               Critério de desempate nas fases de grupo e índice técnico: Vitórias, Gols Pró, Saldo de 
gols, Gols  Contra,equipe mais disciplinada, confronto direto e por último sorteio. 
               Critério de desempate no mata-mata, semifinal e final: Cobranças de penalidades 
máximas de acordo com as regras vigentes da FPFS (05 cobranças) . 
. 
 
Art. 13º – Das condições e penalizações 
 
 - O Representante ou capitão da equipe deverá entregar a documentação dos atletas, técnico e 
massagista antes do início da partida, bem como efetuar o pagamento da taxa de arbitragem ao 
oficial anotador de arbitragem designado, antes do início do jogo; 

 - Fica terminantemente proibido soltar qualquer tipo de fogos de artifício, fumaça colorida, 
bombinhas, etc. no interior do Ginásio onde se realizarem os jogos; não será permitido a entrada 
de instrumentos de som; a equipe causadora da irregularidade poderá ser punida com eliminação 
ou por ato administrativo da Comissão Executiva; caberá ao árbitro ou ao Coordenador da Copa 
paralisar ou até mesmo suspender a partida se observar qualquer ocorrência semelhante às 
citadas acima; 
 
 - As equipes deverão se apresentar aos jogos, devidamente uniformizadas e com numeração nas 
camisas e com uma bola para futsal em condições de jogo em todas as etapas.; 

 - O Goleiro Linha deverá utilizar a mesma numeração da camisa;  



 

 - No banco de reservas somente poderão permanecer os atletas suplentes, devidamente 
uniformizados, 01 (um) técnico e 01 (um) auxiliar ou massagista, devendo todos estar portando 
suas respectivas carteiras de identificação e devidamente uniformizados; 

 - Os Responsáveis das Equipe assumem total responsabilidade por seus atletas, pais, amigos e 
torcedores participantes dos jogos da COPA ÔNIX / DP SPORT qualquer acidente, lesão ou 
incidente, da natureza ou procedência que advenha.; 
 
 - A equipe considerada "mandante" caberá a ela a troca de camisas quando houver coincidência 
de cores. 
 

 - O uso da caneleira pelos atletas será OBRIGATÓRIO. 

Parágrafo único: Os Representantes das equipes serão os 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 esportivas 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 a Eliminação Sumária da equipe; 
 
 
Art. 14º – Normais Gerais 
 
 - Será facultativo às equipes fazer, no prazo de vinte e quatro horas após a realização dos jogos, 
comunicação dirigida à Comissão Organizadora da Copa, de quaisquer anormalidades durante os 
jogos, especialmente quando se ferir a disciplina; 
 
 - O controle de cartões amarelos e vermelhos é de responsabilidade das equipes; recomendamos 
que, no momento da entrega da súmula do jogo pelo oficial anotador, seja feita conferencia da 
cópia da súmula com a original, desde que com as presenças e concordância dos árbitros, do 
oficial anotador e da equipe adversária, sejam feitas as correções necessárias; 
 
 - As equipes inscritas têm por obrigação cumprir a Tabela de jogos estabelecida até o seu último 
jogo na competição, sob pena de eliminação na edição seguinte da Copa, além de serem 
responsabilizadas pelo ressarcimento da taxa de arbitragem e pelo pagamento da multa de R$ 
80,00 para a equipe adversária; 
 
 - O comportamento antidesportivo, bem como a agressão tentada ou consumada, física ou verbal, 
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; 
 
 - As decisões da Comissão Organizadora não estão sujeitas à apelação ou qualquer outra espécie 
de recurso; 
 
 - A Comissão Disciplinar 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; 
 
- 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 



 

torcidas, os responsáveis serão penalizados. Que fique claro que as EQUIPES SÃO 
RESPONSÁVEIS POR SEUS TORCEDORES, ATLETAS, E DIRIGENTES. Atos provocados por 
eles às penalidades serão respondidas pela equipe responsável; Havendo casos de agressões 
físicas contra árbitros, integrantes do time adversário, representante a equipe toda (os dois 
quadros) será eliminada e suspensa por 2 anos de participar de qualquer evento realizado pela 
ÔNIX EVENTOS (Atletas e  representantes). 
 
- Fica terminantemente proíbida dentro do ginásio nos dias de jogos válidos pela copa a utilização 
de batuque, instrumentos músicais, fogos de artifício de toda ou qualquer espécie, no caso isso 
ocorrer a equipe será eliminada do campeonato e não participará das próximas edições da copa 
 
Art. 15º - Local de realização 
 
Os jogos serão realizados na quadra da Eletropaulo, CDC VELEIROS e no Clube da Turma, nos 
dias e horários pré-definidos pela organização da copa. 
Sempre olhem o site para ver sua próxima partida, pois esta informação é muito importante!!!! 
 
Art. 16º - Informações referente ao campeonato 
 
Acessar ao site: WWW.ONIXEVENTOS.NET 
 
 
Art. 17º - Disposição Final 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, que não se 
responsabiliza por acidentes que por ventura venham a ocorrer com atletas, dirigentes ou 
torcedores das equipes participantes, antes, durante ou após a realização dos jogos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boa Sorte!!!!! 
 

ÔNIX EVENTOS ESPORTIVOS 
 


