REGULAMENTO COPA DO MUNDO ECC 2018
A Copa do Mundo ECC 2018 tem como seu objetivo principal a vivência da modalidade
e a integração pedagógica e educacional dos alunos participantes.
Participarão do campeonato todos alunos inscritos no Extracurricular futsal e Integral
futsal até o 5º ano.

1. Inscrição
1.1 As equipes devem ter no mínimo 05 (cinco) jogadores inscritos e no máximo 08
(oito) jogadores.
1.2 O prazo de inscrição fica encerrado a partir do dia 20 de Abril de 2018.
1.3 Os alunos que se inscreverem para a disputa do campeonato, deverá participar dos
jogos, nas datas e locais fixados pela Tabela.

2. Categorias




1º anos
2º e 3º anos
4º e 5º anos

3. Jogadores e Substituições
3.3 As substituições serão livres e ilimitadas, os atletas substituídos poderão
permanecer no banco de reservas, podendo o aluno substituído, voltar à quadra no
lugar do mesmo ou de outro aluno.
3.4 Poderão permanecer no banco de reservas, os alunos reservas inscritos,
devidamente uniformizados.

4. Duração das Partidas
As durações das partidas serão de acordo com o regulamento e cronometradas:
1º anos – Jogos de 02 (dois) tempos, sendo cada tempo de 10 (dez) minutos,
totalizando a duração de 20 (vinte) minutos cronometrados por jogo.
2º e 3º anos – Jogos de 02 (dois) tempos, sendo cada tempo de 10 (dez) minutos,
totalizando a duração de 20 (vinte) minutos cronometrados por jogo.
4º e 5º anos – Jogos de 02 (dois) tempos, sendo cada tempo de 10 (dez) minutos,
totalizando a duração de 20 (vinte) minutos cronometrados por jogo.

5. Contagem de pontos
A Copa do Mundo ECC 2018 será regida pelo sistema de pontos ganhos, observando-se
o seguinte critério:


03 (três) pontos por VITÓRIA



01 (um) ponto por EMPATE



00 (zero) ponto por DERROTA

6. Forma de disputa
1º anos – Todos contra todos em turno único
2º e 3º anos – Primeira fase: Dois grupos formados por 3 equipes. O primeiro colocado
de cada grupo classifica-se direto para a Semifinal, os segundos e terceiros colocados
fazem um jogo eliminatório para buscar a vaga na semifinal. Ganhadores da semifinal
fazem a final. Haverá disputa pelo 5º lugar, 3º lugar também.
4º e 5º anos – Primeira fase: Todos contra todos em turno único. Semifinal: 1º x 4º, 2º
x 3º ganhadores desses jogos fazem a final, perdedores disputam 3º e 4º lugar.

7. Critérios de desempate
Em caso de empate em pontos ganhos entre duas ou mais equipes, o desempate será
efetuado observando-se os seguintes critérios:
1º) maior número de vitórias;
2º) confronto direto;
3º) maior saldo de gols;
4º) maior número de gols pró;
5º) menor número de gols sofridos;
6º) menor número de cartões vermelhos recebidos;
7º) menor número de cartões amarelos recebidos;

8. Penalidades
8.1 Cartões
1º, 2º e 3º anos serão apenas advertidos verbalmente, sem uso do cartão.
4º e 5º anos será apenas usado o cartão amarelo. Caso haja a necessidade de
expulsão, o árbitro deverá pedir a substituição do aluno, sem adverti-lo com cartão
vermelho.
8.2 W.O.
Para configuração do WO, será necessário atraso superior a 15 (quinze) minutos do
horário previsto para o início da partida na rodada. E ter apenas 3 (três) alunos
presentes Para caracterizar o atraso, será considerado início da partida, o horário de
término da partida anterior. O resultado da partida de WO será de 2x0.

9. Premiação
9.1 Todos os alunos inscritos receberão medalhas.

