
 

Regulamento Copa de Missões 
 

REGULAMENTO GERAL 

 

Título I – Das finalidades: 

Art I – A copa das missões de futsal é uma competição cujo o objetivo é 

incentivar a comunhão entre irmãos  e entre outros diversos benefício, onde 

todo o lucro será para missões. 

 

Título II – Da organização e execução: 

Art II – A Copa de Missões de futsal é um evento do movimento Batista 

Regular, com o apoio do Colégio Duque de Caxias, contando com o comitê 

organizador formado por : André Ribeiro, Flavio Anderson, Deise Carrara, 

Karina Reis e Pr. Bruno Leonardo. 

Parágrafo Único – A Copa de Missões de futsal é um evento de participação 

das igrejas batista regulares, mediante a inscrição, sendo que todas as equipes 

participantes submetem-se sem nenhum tipo de contestação em qualquer 

ocasião, às normas, regulamentos, regimentos e determinações técnicas e 

disciplinares. 

 

Título III – Período de realização: 

Art III – As partidas da Copa de Missões de futsal será realizada no dia 20 de 

junho (quinta-feira, feriado Corpus Christi), a partir das 07:30. As partidas serão 

concentradas na quadra principal do Colégio Duque de Caxias, com partidas e 

horários divulgado no dia de início da copa. 

 

Título IV – Da participação: 

Art IV- Somente poderão participar da copa das missões, equipes formadas 

através de alguma igreja Batista Regular. 

Art V – Só poderão participar os atletas que tiverem o consentimento do Pastor 

ou presidente da igreja local, mediante assinatura  do mesmo na ficha de 

inscrição. 



Art VI – Os atletas deverão comparecer com RG ou documento com foto que 

comprove seus dados. 

 

Título V- Das inscrições: 

Art VII – Cada equipe deverá ser formado com no mínimo 8 atletas e no 

máximo 12.  

Art VIII – As inscrições poderão ser feitas até o dia 31 de maio(sexta). 

Formulários disponíveis no site das igrejas batista regular. 

Parágrafo primeiro – Além do total preenchimento da ficha de inscrição, é 

obrigatório a assinatura do representante da equipe e do pastor ou presidente 

da igreja local, autorizando a mesma a participar da copa, assumindo total 

responsabilidade pelas informações prestadas e determinações da copa. 

Parágrafo segundo – A inscrição será confirmada mediante o pagamento de 

$100,00(taxa única – por equipe) + 1kg de alimento(por atleta) para 

participação da copa, após pagamento e entrega da ficha não poderá haver 

alterações(ficha). 

Parágrafo terceiro – A constatação de qualquer irregularidade implicará a 

julgamento pelo comitê organizador, podendo ocorrer eliminação. 

Parágrafo quarto – Caso o número de inscrições supere a 16 equipes,  será 

dado a preferência para equipe em que primeiro efetuar o pagamento. 

 

Título VI – UNIFORMES 

Art IX – As equipe deverão apresentar-se no mínimo com 

camisetas padronizadas e numeradas, calções da mesma cor, caso 

não estiver adequado, não poderá participar. 

 

Título VII – Das penalidades e protestos: 

Art x- Haverá tolerância de atraso de 5 minutos, caso passe do horário haverá 

WxO, sendo beneficiada a equipe adversária com o placar de 5x0. 

Art XI – Atleta expulso será automaticamente suspenso da partida seguinte, 

podendo ser julgado e receber punições do comitê(Aplicando-se a comissão 

técnica). Não haverá suspensão por cartões amarelo. 

Art XII- Serão aplicadas penas disciplinares ou até mesmo eliminação da Copa 

Missionária – As pessoas de responsabilidade definida e pertencentes as 

equipes inscritas, que tenham incorridos as seguintes infrações: 

*prejudicar o bom andamento da competição 

*promover desordens no local da Copa de Missões 

*incentivar os atletas a desrespeitar as autoridades 



*estimular a prática da violência 

*atitude anticristã, bem como: proferir palavras ou gestos obscenos 

* participar ou praticar violência verbal ou física 

*faltar com respeito as autoridades da copa das missões 

*tentar ou agredir as autoridade(verbal ou físico) 

Art XIII- Poderá fazer protesto ao comitê organizador o representante da 

equipe, os demais estarão sujeito a punição. O comitê organizador poderá 

exigir a documentação de toda a equipe em algum caso suspeito. 

 

Título VIII – Das premiações: 

Art XIV – A equipe campeã terá direito a troféu e medalhas, vice-campeã terá 

direito a medalhas.  

 

Título IX – Disposições gerais: 

Art XV- Deverão ser consideradas válidas somente as informações contidas neste 

Regulamento Geral e no Regulamento Específico. 

Art XVI – O representante do comitê organizador da copa das missões de futsal terá 

autoridade máxima durante a copa, tendo o poder de tomar providencias cabíveis durante 

a copa. 

Art XVII – A copa das missões não se responsabiliza por danos causados aos atletas, mas 

disponibilizará primeiros socorros com enfermeiros. 

 

Regulamento do Futebol de Salão 

(adaptada) 

Art. 1º- Essa modalidade será disputada por equipes masculinas. 

Art. 2º- Durante os jogos serão obedecidas as Regras Oficiais e serão aplicadas por 
árbitros da Federação Cearense de Futsal, ressalvando-se o disposto nos demais artigos 
deste Regulamento Específico e Regulamento Geral. 

Art. 3º- No banco de reservas somente será permitida a presença de atletas regularmente 
inscritos e de 1 (um) técnico/dirigente, todos devidamente registrados nas fichas de 
inscrição. 

Art. 4º- As partidas terão duração de 16 minutos, com dois tempos de 8  minutos cada, não 
havendo intervalo e nem tempo técnico. O tempo de jogo será “corrido” durante as todas 
as partidas do torneio, exceção feita na  final, a depender do horário. 

Art. 5º- Haverá uma tolerância de 5 (cinco) minutos somente para o início do primeiro jogo 
da rodada, sendo que os demais começarão no horário pré-estabelecidos. 



Art. 6º- O campeonato consiste em um sistema de disputa denominado fase de grupos, 
onde teremos um numero máximo de 16 equipes, que serão divididas em 4 grupos de 4 
times de forma que as 2 primeiras equipes de cada grupo se classificam, totalizando 8 
times no final dessa fase, assim sendo, faremos uma classificação geral para definirmos a 
colocação de cada equipe. 

Segue os critérios para colocação pela ordem de importância: nºpontos, nºvitórias, saldo 
de gols, cartões, gols pró e se persistir o empate será realizado sorteio, a definir pela 
organização do campeonato. 

Deste ponto em diante serão definidos os confrontos da seguinte maneira:1ºx2ºde cada 
grupo e assim por diante, inicia-se o chamado mata-mata. 

Parágrafo Único: Em todas as rodadas do mata-mata, persistindo o empate, haverá 
cobrança de pênaltis, definidos como uma série de 3 (três) pênaltis, alternados, cobrados 
por jogadores diferentes, que estavam ou não em quadra no término da partida. 
Persistindo o empate, continuar-se-á uma série alternada até ser declarado um vencedor, 
destacando-se que 1 (um) mesmo jogador só poderá repetir a cobrança se todos os 
integrantes da equipe já o tiverem feito. As equipes devem ser equilibradas com o mesmo 
número de jogadores aptos antes do início das cobranças. 

Se uma equipe possui mais jogadores que a outra, o capitão da equipe deve indicar o 
número de cada jogador que deve ser excluído. São considerados aptos os jogadores que 
constam em súmula, não expulsos e não lesionados. 

Art. 7º- Estarão automaticamente suspensos da próxima partida de seus respectivos times, 
independentemente de outras penalidades, os jogadores ou inscritos que tiverem  1 (um) 
cartão vermelho.  

Art. 8º- Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador. 

 

 

 


