REGULAMENTO GERAL
1ª - COPAFIP
CAPÍTULO – I
DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO DAS COMPETIÇÕES
Art. 1º – Caberá à Comissão Organizadora cumprir e observar este
regulamento.
§ 1º – A Comissão Organizadora será composta pelas seguintes
coordenações:
- Comissão Organizadora:
Clinton Xavier Rocha
Gustavo de Castro
Jullie Bittencourt
Josiane Brant
Letícia Turano
Marcele Antunes
Moisés da Costa Silva
- Comissão de coordenação e informação:
Gustavo de Castro
Jullie Bittencourt
Marcele Antunes
- Comissão de Arbitragem: Danielly Lins - FMH
Art. 2º – Competirá a Comissão Organizadora, do evento:
I – Cumprir e observar este regulamento e as leis desportivas em
geral, elaborar e fazer cumprir as tabelas dos jogos. Aprovar ou
impugnar os resultados dos jogos após exames das súmulas e
relatórios dos mesmos;

II – Determinar a perda dos pontos, como sanção administrativa,
quando qualquer equipe tiver utilizado atleta ou membro da
comissão técnica sem condições de jogo;
III – Manter um Representante, que coordenará o evento, tendo
toda autonomia para o comprimento das normas desta
competição.
IV – Com base nos relatórios dos oficiais de arbitragem,
enquadrar os infratores nas Medidas Disciplinares cabíveis.
V – Elaborar, periodicamente, com base nas súmulas dos jogos
realizados os boletins técnicos e a classificação geral do torneio.
Art. 3º – A Comissão organizadora de coordenação e informação, se fará
representar em toda copa programada, designando um representante com
plenos poderes para dirimir quaisquer dúvidas e solucionar eventuais
problemas que possam surgir relativos a competição. Em caso de não haver
possibilidade de utilização da quadra, poderá ser utilizada a quadra de outro
local com aviso e apresentação de justificativa.
CAPÍTULO – II
DAS FORMAS / SISTEMAS DE DISPUTAS
Art. 4º – Cada Associação Atlética terá que inscrever 04 (quatro) times, sendo
01 (um) masculino e 01 (um) feminino em cada modalidade: futsal e handebol.
§ 1º – A COPA FIP será realizada nos dias 24 e 25 de fevereiro (sábado
e domingo) a partir das 8h da manhã na praça de esportes de Montes
Claros. A 1ª fase será eliminatória, onde terão as chaves, “A” e “B”,
compostas pelas equipes, em ambos os naipes disputando uma decisão
para a próxima fase. Classificando 02 equipes de cada chave para
realizar a semifinal e final.
§ 2º – A 2ª fase / semifinal terá o caráter de eliminatória simples, em que
também ocorrerá só uma partida entre as equipes.
§ 3º – A 3ª fase / final será entre o vencedores das semifinais.
CAPÍTULO - III
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Art. 5º – Em caso de empate, nas fases eliminatória, semifinal e final, serão
realizados 01 (um) período extra de 05 (cinco) minutos, sem intervalo.
Persistindo o empate, após um novo sorteio, as equipes executarão

alternadamente uma série de 05 (cinco) tiros de 7 metros no Handebol e 05
pênaltis no Futsal. Persistindo ainda o empate, após um novo sorteio, as
equipes executarão, alternadamente, 01 (um) cobrança, até que haja um
vencedor.
Art. 6º - Os UNIFORMES deverão obedecer aos seguintes critérios:
● camisas fornecidas pela instituição;
● os goleiros têm que estar com as camisas da mesma cor
predominante;
● shorts ou bermudas de mesma cor predominante da equipe ou cor
secundária;
● o goleiro pode optar em utilizar calça esportiva ou short, não sendo
obrigatória a numeração em ambos;
● meias e tênis.
Parágrafo Único: Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha
ou qualquer outro objeto que ponha em risco a integridade física dos atletas. O
uso de óculos só será permitido, se este for adaptado para competir. Além de
ter autorização por escrito do atleta responsável, entregue à equipe de
arbitragem, antes do início da partida.
CAPÍTULO – IV
DAS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÕES
Art. 7º – Para inscreverem e participarem dos jogos da COPAFIP
obrigatoriamente, deverão observar:
I – Estar devidamente matriculados nas FIPMoc:
§ 1º – Não será permitida a utilização de atletas nesta competição sem a
devida documentação, conforme este regulamento, podendo a equipe
ser julgada e penalizada com a perda dos pontos ou eliminação da
competição.
§ 2º – As inscrições dos atletas poderão ser feitas até o dia 21 de
fevereiro (quarta-feira), até as 18h junto à comissão organizadora
(ASCOM/marketing das FIPMoc).
§ 3º – Para confirmação da equipe, deverão inscrever-se no mínimo de
05 (cinco) atletas para o futsal e 07 (sete) atletas para o handebol e no
máximo 14 (quatorze) para ambos. Na ficha de inscrição é obrigatório

apresentar um técnico ou capitão, esse que será responsável por sua
equipe nas reuniões e comitê organizador. Todas as fichas deverão ser
entregues à comissão de coordenação, para confirmação das equipes.
§ 4º – Cada equipe deverá contemplar pelo menos um acadêmico do 1º
período de cada curso, exceto aqueles cursos em que não tem turma
formada até o momento da inscrição.
§ 5º – Para a identificação dos atletas no jogo o atleta deverá apresentar
a Carteira de identidade emitida pela Secretaria de Segurança Pública,
ou Carteira da Instituição, ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH, ou
Passaporte ou Carteira de Trabalho Digitalizada.
§ 6º – Não será permitida a participação nos jogos se o atleta não
apresentar nenhum documento, citados no paragrafo 4º do art.7º, deste
regulamento, ao anotador/cronometrista da partida.
II – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES:
I – A inscrição será gratuita, todas as Associações Atléticas deverão
inscrever um time de cada modalidade obrigatoriamente.
II – As inscrições das equipes terão que ser confirmadas até o dia 09 de
Fevereiro de 2018, diretamente com a coordenação dos jogos.
§ 1º – No banco de reservas poderão ficar, além dos atletas inscritos na
partida, o técnico responsável, portando documento de identidade, e
também estará sujeito às penalidades.
Art. 8º – Todos os procedimentos administrativos de inscrição dos atletas
deverão ser encaminhados à comissão organizadora.
Art. 9º – O Atleta que for inscrito por uma equipe poderá inscrever e competir
por outra equipe desde que seja da mesma Associação Atlética.
§ 1º – Fica facultada a Organização, excluir da competição o atleta e/ou
membro da comissão técnica que se inscrever por mais de uma
Associação Atlética.
§ 2º – Somente os alunos do curso de odontologia podem participar das
equipes de outras Associações Atléticas.
Art. 10º – As equipes deverão entregar ao anotador-cronometrista, com
antecedência de 15 (quinze) minutos da hora fixada para o início dos jogos, a
documentação dos seus atletas e membros da comissão técnica e a relação de

atletas, devidamente preenchida.
Art. 11º – Somente participarão dos jogos os atletas que, quando do início dos
mesmos (jogos), se encontravam devidamente relacionados na súmula e
identificados através da apresentação da documentação exigida pelo presente
regulamento.
§ 1º – Em caso de atraso, o atleta, poderá se identificar e ser
relacionado em súmula, mesmo após o inicio do jogo, exceto em caso
de WXO.
Art. 12º – Somente poderão fazer parte do banco de reservas os seguintes
elementos: os atletas reservas e 01 (um) da Comissão Técnica da equipe.
Conforme preconiza o Art.13º,II, § 1º.
Art. 13º – É vedado o início de uma partida sem que as equipes contenham o
número mínimo de atletas, seguidos pelo quadro de regras de cada
modalidade, conforme preconiza as regras nacionais.
Art. 14º – Em caso de cores coincidentes no uniforme, principalmente o short
ou bermuda, a equipe que estiver do lado esquerdo da tabela terá 15 (quinze)
minutos para trocar de uniforme. Caso a equipe não cumpra o determinado no
prazo estipulado, será considerada perdedora por w x o.
Art. 15º – Os jogos terão duração de 02 (dois tempos) de 10 minutos, todos
com intervalo de 05 minutos.
§ 1º – As bolas dos jogos serão definidas pela Comissão organizadora
no futsal.
Art. 16º – Em todos os jogos, o controle do tempo dos mesmos será feito pelo
anotador cronometrista, através de cronômetro manual, onde o tempo a ser
cronometrado seguirá a normas deste regulamento.
Parágrafo Único – Fica estabelecido que o aquecimento das equipes deverá
ser feito extra quadra, para não prejudicar o andamento das demais partidas.
Art. 17º – As equipes deverão comparecer uniformizadas ao local, até 20
(vinte) minutos antes da hora marcada para o início de cada partida. Os
responsáveis deverão identificar-se ao representante da arbitragem, munidos
de documentos.
§ 1º – Os horários dos jogos constantes nas tabelas servem como
referência para as equipes participantes; observando-se que apenas
para a primeira partida de cada jornada esportiva (período), será

concedida a tolerância de 10 (dez) minutos, devendo os demais jogos,
isto é, os jogos sequenciais, iniciarem após o término de cada partida.
§ 2º – A equipe que não comparecer à partida, sem que haja uma
justificativa à comissão organizadora será penalizada com a perda de
três pontos, ocorrendo assim, o WXO.
Art. 18º – Na hipótese de uma equipe vencer por “W X O”, terá 03 (três) pontos
ganhos.
Parágrafo Único – Na fase eliminatória a equipe que levar “W X O”, sem
justificativa previa que deverá ser apreciada pela Coordenação Técnica, será
eliminada da Competição.
Art. 19º – Caso ocorra de uma equipe não ter mais chance de classificar e
gerar “W X O”, será considerada como desistente da competição, ficando
assim, impedida de participar dos demais jogos programados na tabela da
competição; desprezando-se, portanto, todos os seus resultados prós e contra
obtidos na fase em curso.
Art. 20º – O atraso de equipe, desde que comunicado e justificado oficialmente
e em tempo hábil 02 (duas) horas, a critério da Comissão Organizadora ou do
seu representante legal, poderá ensejar na alteração da tabela.
Art. 21º – Para que as equipes infratoras, acima citadas, não fiquem sujeitas às
demais penas previstas no Regulamento Geral, deverão comprovar os motivos
determinantes da ausência ou atraso, que serão apreciados pelos
representantes da organização.
CAPÍTULO – V
DA ARBITRAGEM
Art. 22º – Os árbitros definidos pela Comissão Organizadora serão
responsáveis pela direção dos jogos.
§ 1º – A Comissão de Arbitragem escalará os árbitros; cabendo única e
exclusivamente a ela, escalá-los, não sendo permitido, em hipótese
alguma, às equipes participantes o direito de veto.
Art. 23º – As arbitragens, a critério da Comissão de Arbitragem, serão
compostas por 03 (três) oficiais de arbitragem, sendo 02 (dois) árbitros e 01
(um) oficial na função de anotador/cronometrista, todos designados pela
Comissão de Arbitragem e um coordenador que representará a Instituição do
evento.

Art. 19º – Os oficiais de arbitragem deverão comparecer ao local da
competição com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos da hora fixada
para seu início. E assim, pegar os documentos exigidos pelo presente
regulamento, para que possa ser conferido antes de transcritos para súmula de
jogo.
CAPÍTULO – VI
DA SUSPENSÃO, INTERRUPÇÃO E ADIAMENTO DAS PARTIDAS
Art. 20º – Qualquer jogo que venha a ser interrompido por motivo de força
maior e não puder ser reiniciado, independentemente do tempo de paralisação,
o jogo poderá, a critério do representante da Organização do evento, transferir
o local, data e horário, ou ainda ter sua continuidade no mesmo dia e local,
reiniciando o mesmo a partir de sua interrupção, isto é, mantendo o mesmo
placar, tempo jogado, faltas individuais e coletivas e penalização.
CAPÍTULO – VII
DAS APENAÇÕES
Art. 21º – A aplicação de cartões punitivos, estabelecidos nas Regras Oficiais
do Handebol, nas cores: amarela (advertência), vermelha (desqualificação) e
azul (desqualificação seguida de relatório), constitui medida preventiva de
inequívoca eficácia no campo desportivo, objetivando refrear violências
individuais e coletivas.
Art. 22º – Estarão sujeitos a punições, atletas e dirigentes que forem
denunciados a Comissão Organizadora, que contribuir, permitir, incentivar ou
tomar atitudes não condizentes com a moral e disciplina esportiva, bem como
agredir com gestos ou palavras os oficiais de arbitragem, membros da equipe
adversária ou coordenadores em geral.
Parágrafo Único – O atleta ou membro da comissão poderá ser expulso da
competição, de acordo com o julgamento da comissão organizadora da
competição.
Art. 23º – Atletas, técnicos, que tenham sido expulsos da partida ou que
estejam cumprindo penalidade disciplinar de suspensão, quando presentes no
local dos jogos, deverão se posicionar, obrigatoriamente, no lado oposto do
local onde se encontra o banco de reservas de sua equipe na quadra de jogo.
§ 1° – Sendo inacessível para o público o lado oposto da quadra de jogo,
deverão os mesmos se posicionar no lado onde se encontra o banco de
reservas da equipe adversária.

Paragrafo Único – Cumprirá suspensão automática o atleta ou dirigente que for
desqualificado da partida, mediante relatório do árbitro.
CAPÍTULO – VIII
TÍTULO DE MELHOR TORCIDA E MELHOR HINO
Os Títulos de melhor Hino / Grito de Guerra e Torcida serão definidos pela
comissão organizadora. Serão observados os seguintes critérios:
Hino / Grito de guerra
•
•
•
•

Letra;
Criatividade;
Ritmo;
Maior repercussão;

Torcida
•
•
•
•

Participação durante a cerimônia de abertura, competições e demais
eventos da COPA FIP;
Organização;
Animação;
Criatividade.

CAPÍTULO – IX
DA CONTAGEM DE PONTOS PARA O GRANDE VENCEDOR DA COPA FIP
Art. 24º – A pontuação para a classificação geral será a seguinte:
Vitória em cada partida...... ...................................................... 03 (três) pontos
Melhor Hino ou Grito de Guerra................................................ 05 (cinco) pontos
Melhor Torcida.......................................................................... 05 (cinco) pontos
Não comparecimento.................................................................. 00 (zero) ponto
Ofensa de um jogador ou torcida ao adversário*........... -02 (menos dois) pontos
Advertência da comissão organizadora*............................-01 (menos um) ponto
*A comissão organizadora julgará o comportamento da torcida e delegações e
terá a função de impor advertência sobre a Associação Atlética que estiver
descumprindo o regulamento, causar baderna ou gerar algum dano às
instalações do local.

CAPÍTULO – X
DAS PREMIAÇÕES
I - Um troféu para o vencedor de cada modalidade:
•
•
•
•
•
•

Futsal Feminino
Futsal Masculino
Handebol Feminino
Handebol Masculino
Melhor Hino/Grito de guerra
Melhor Torcida

II - Um troféu para o grande vencedor da COPA FIP
Art. 32º – Serão premiadas pela Organização, com troféus somente as equipes
campeãs, classificadas em primeiro e segundo lugar de cada categoria.
Art. 33º – A premiação será entregue após o término da competição.
CAPÍTULO – XI
DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS
Art. 34º – As despesas com transporte e alimentação das equipes, serão
assumidas pelas mesmas.
CAPÍTULO – XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 35º – A Comissão Organizadora na qualidade de promotora e
organizadora do evento, não se responsabilizará, em hipótese alguma, por
acidentes e/ou prejuízos que porventura possam ocorrer com atletas e/ou
equipes, antes durante ou após as competições, seja dentro ou fora das praças
esportivas.
Art. 36º – Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela
Organização, que subsidiariamente aplicará o Regulamento dos Certames
Nacionais da Confederação Brasileira de Handebol – CBHb e pela
Confederação Brasileira de Futsal – CBFS e Regras Oficiais adotadas pelas
suas entidades filiadas.
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