
                                                     
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
COPA DE FUTEBOL SOCIETY MARISTA - 2019 

 
 
NOME ATLETA:______________________________________________________________ 
 
TELEFONES: (    )__________- ___________________ /____________-_________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 
IDADE:_________ QUANTAS VEZES JOGA P/ SEMANA:____________ 
 
QUAL SUA RELAÇÃO COM O MARISTA: 
 
PAI (    )          IRMÃO MARISTA(    )       FUNCIONÁRIO (    )          EX-ALUNO (    ) 
 
DADOS DA PESSOA RELACIONADA COM O MARISTA: 
 
ALUNO(A)_________________________________________________________________ 
 
SÉRIE: ______________ TURMA: ________________ 
 
MARIDO / ESPOSA: _________________________________________________________ 
 
MARQUE COM UM “X” A POSIÇÃO QUE PRETENDE ATUAR NA COMPETIÇÃO: 
 
GOLEIRO (    )            ZAGUEIRO (    )                    MEIO CAMPO (    )                    ATACANTE (    ) 
 
NOME PARA CAMISA:_____________________________________ 
 
TAMANHO CAMISA JOGO -  P(    )   M(    )    G(    )    GG(    )    EGG(    ) 
 
OBS.: O CAPITÃO DEFINIRÁ QUAL NÚMERO CADA ATLETA USARÁ NA COMPETIÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

REGULAMENTO GERAL E TÉCNICO COPA MARISTA 

 
CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS 
 
Artigo 1º – Este regulamento é o conjunto de normas e disposições que regem a COPA 
DE FUTEBOL SOCIETY MARISTA 2019, que tem como objetivo promover um 
intercâmbio esportivo entre os participantes: pais, ex-alunos e comunidade marista. 
 
CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO 
 
Artigo 2º – A COPA DE FUTEBOL SOCIETY MARISTA 2019, é uma promoção do NAC – 

Núcleo de Atividades Complementares Marista. Será realizado no Complexo Esportivo 

do Colégio Marista São Luís, no dia 21 de setembro de 2019, com início às 8h. 

CAPÍTULO III – DA INSCRIÇÃO E SORTEIO 
 
Artigo 3º – A inscrição deverá ser efetuada pelo link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2Uy3N1

b4KrTdGghQJyQ0UT6BUOUs2VVRZSkQ3REpDWFNYRkhGRTMzWTVLWS4u ou 

diretamente no NAC com o Coordenador de Atividades Complementares. 

Artigo 4º – Cada equipe será formada por no máximo 12 atletas, que serão definidos no 

dia 08/08 (quinta-feira) às 19h, no Salão Nobre do Marista. Dia 14/08 (quarta-feira) será 

disponibilizado no portal a relação nominal das equipes e tabela com horário dos jogos. A 

presença no sorteio é aberta aos participantes. 

CAPÍTULO IV – DA PARTICIPAÇÃO 
 
Artigo 5º – Poderá participar do evento Pais ou responsáveis legais de alunos 

matriculados no regular, ex-alunos maiores de 18 anos (formado no terceiro ano do 

ensino médio no Marista), funcionários do Marista, cônjuges de funcionários e irmãos 

maristas. 

CAPÍTULO V – DOS UNIFORMES 
 
Artigo 6º – Em 2019 o tema será COPA DOS CAMPEÕES MUNDIAIS DE FUTEBOL, 

sendo sorteado no dia 08/08 (quinta-feira) a seleção que cada equipe representará. As 

seleções são: BRASIL, ARGENTINA, URUGUAI, FRANÇA, ALEMANHA, ITÁLIA, 

ESPANHA E INGLATERRA. Cada participante receberá uma CAMISA DE JOGO para 

participação no evento (na ficha de inscrição colocar os dados para camisa), 

disponibilizada pelo Marista e seus patrocinadores. Não serão cobrados meias e calção 

da mesma cor, nem o uso de caneleira. Então, o uso de caneleiras será de 

responsabilidade de cada participante para sua segurança. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2Uy3N1b4KrTdGghQJyQ0UT6BUOUs2VVRZSkQ3REpDWFNYRkhGRTMzWTVLWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2Uy3N1b4KrTdGghQJyQ0UT6BUOUs2VVRZSkQ3REpDWFNYRkhGRTMzWTVLWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2Uy3N1b4KrTdGghQJyQ0UT6BUOUs2VVRZSkQ3REpDWFNYRkhGRTMzWTVLWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2Uy3N1b4KrTdGghQJyQ0UT6BUOUs2VVRZSkQ3REpDWFNYRkhGRTMzWTVLWS4u


                                                     
CAPÍTULO VI – DO SISTEMA DE DISPUTA 
 
Artigo 7º – A Copa será disputado da seguinte forma: 

• - Até 05 equipes: Chave única, todos contra todos; 

• - 06 equipes: Duas chaves de 03, classificando os dois primeiro de cada chave 

formando cruzamento olímpico 1º A x 2º B  -  2º A x 1º B, perdedores decidem o 

terceiro lugar e os vencedores fazem a final. 

• - 07 equipes: Duas chaves, sendo uma com 03 equipes e outra com 04 equipes, 

classificando os dois primeiros de cada chave formando cruzamento olímpico 1º A 

x 2º B  -  2º A x 1º B, perdedores decidem o terceiro lugar e os vencedores fazem a 

final. 

• - 08 equipes: Duas chaves de 04, classificando os dois primeiros de cada chave 

formando cruzamento olímpico 1º A x 2º B  -  2º A x 1º B, perdedores decidem o 

terceiro lugar e os vencedores fazem a final. 

Artigo 8º – Referente à classificação Futebol: 
 
Futebol Society 

• 1º – A pontuação será a seguinte:  
Vitória = três pontos;  
Empate = um ponto;  
Derrota = zero ponto. 

• 2º – Os critérios de desempate serão os seguintes:  
a) confronto direto (válido se somente duas equipes terminarem empatadas);  
b) maior número de vitórias;  
c) saldo de gols (de todos os jogos);  
d) menor número de gols sofridos (de todos os jogos); 
e) maior número de gols marcados (de todos os jogos); 
f) sorteio. 
 

CAPÍTULO VII – DA PREMIAÇÃO 

 
Artigo 9º – Serão premiadas com medalhas as equipes que ficarem classificadas ao final 

do torneio em 1º lugar, 2º lugar, 3º lugar e 4º lugar, mais troféu de artilheiro e goleiro 

menos vazado. 

CAPÍTULO VIII – DOS JOGOS 

 
Artigo 10º – A competição será realizada no dia 21/09/2019. Em caso de muita chuva, 

será marcada uma nova data a ser definida pela comissão Organizadora. 

Artigo 11° - O local dos jogos será o COMPLEXO DE ESPORTES DO COLÉGIO 

MARISTA SÃO LUÍS. 



                                                     
Artigo 12° - Os jogos iniciarão às 08h. 

Artigo 13° - A arbitragem será de inteira responsabilidade da Comissão Organizadora e 

aplicará as regras oficiais vigentes no Futebol Society, salvo os dispostos contidos neste 

regulamento técnico. 

Artigo 14° - Os horários dos jogos obedecerão a ordem da tabela que será divulgada no 

dia 14/08/2018 no portal Marista https://saoluis.colegiosmaristas.com.br 

Artigo 15° - As partidas terão duração de 30 minutos (2 tempos de 15 minutos) com intervalo de 

5 minutos. 

Artigo 16° - No caso em que seja necessário apontar um vencedor e no tempo 
regulamentar o jogo terminar empatado será aplicado o seguinte: 

• 1º - Serão efetuadas cobranças de 03 tiros da marca do pênalti, de forma 
alternada, por atletas distintos devidamente relacionados na súmula de jogo; 

• 2º - Persistindo o empate a decisão será efetuada pela cobrança de um tiro livre 
direto da marca do pênalti, alternadamente, por atletas diferentes, até que haja um 
vencedor; 

• 3º - No caso de se chegar à cobrança de penalidades máximas as duas equipes 
deverão ter o mesmo número de atletas para as cobranças, isto é, caso uma 
equipe possua um número de atletas inferior a outra, a equipe com maior número 
de atletas deverá retirar da participação das cobranças os atletas necessários para 
igualar o número de atletas cobradores da outra equipe. 

Artigo 17° - As partidas serão disputadas pelo número de 6 atletas de linha mais 1 
goleiro. As partidas em todas as fases poderão iniciar-se com no mínimo de 4 atletas de 
linha e 1 goleiro, se os atletas forem chegando no decorrer da partida eles serão 
relacionados em súmula, podendo participar da partida em questão a qualquer momento 
do jogo. 
 
Artigo 18° - Quando uma equipe, ou ambas, ficarem reduzidas a 04 atletas, seja por 
qualquer motivo, a partida deverá ser encerrada imediatamente. 
 
Artigo 19° - As substituições serão ilimitadas e volantes respeitando sua área demarcada. 

Artigo 20° - A reposição de bola (tiro de meta) deverá ser feita pelo goleiro e com a mão 
e o goleiro não poderá reter as bolas com as mãos vindo de algum integrante de sua 
equipe a não ser que o recuo seja feito com a cabeça. 

Artigo 21° - O lateral será cobrado com os pés. 

Artigo 22° - O tiro de canto deverá ser executado com os pés. 

Artigo 23° - Só poderão ser utilizadas chuteiras de travas baixas ou denominadas 

Society e tênis de Futsal, ficando terminantemente proibido o uso de chuteiras que 

contenham travas altas. 

https://saoluis.colegiosmaristas.com.br/
https://saoluis.colegiosmaristas.com.br/


                                                     
Artigo 24° - Em caso de coincidência nas cores de uniformes será realizado um sorteio 
para definir a equipe que deverá efetuar a troca dos uniformes ou o uso de coletes 
fornecido pela organização. 

Artigo 25° - Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos apenas para o 1º jogo da rodada, 
ficando os demais para o horário programado em tabela. 

Artigo 26° - Estará automaticamente suspenso da partida subsequente o atleta que for 
expulso ou receber 02 (dois) cartões amarelos, consecutivos ou não. 
Se alguma equipe tiver seu atleta punido com cartão vermelho, o mesmo não participará 
mais da partida em questão, sendo assim, outro atleta do banco de reservas NÃO poderá 
completar esta equipe.  

A contagem de cartões, para fins de aplicação de suspensão automática, é feita 
separadamente por tipologia de cartões. O cartão vermelho não anulará o cartão amarelo 
já recebido na mesma ou em outra partida da competição. Será anulado apenas o 
segundo cartão amarelo, recebido na mesma partida e que ocasionou o cartão vermelho. 

Se o mesmo atleta em determinado momento da competição, acumular simultaneamente 
2 (dois) cartões amarelos e mais 1 (um) cartão vermelho, cumprirá automaticamente a 
suspensão por 1 (uma) partida. 

Artigo 27° - Nas cobranças de faltas a distância da barreira em relação à bola será de 7 
(sete) metros e as faltas poderão ser cobradas em tiro livre ou livre indireto (dois lances), 
conforme determinar a equipe de arbitragem no momento do jogo. 

Artigo 28º – Os órgãos promotores e executores do evento não se responsabilizarão por 

acidentes ocorridos com jogadores, ou por estes ocasionados a terceiros, antes, durante 

ou depois dos jogos. 

Artigo 29º – Caberá à Comissão Organizadora resolver todos os casos omissos no 

presente regulamento. 


