


COPA DA FUSVE

DO EVENTO E OBJETIVOS

DO SISTEMA DE DISPUTA

DOS JOGOS

Art. 1º - É um evento organizado pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Desportos.

Art. 2º - O objetivo do evento é promover a interação entre os colaboradores da FUSVE, 
contribuir para o desenvolvimento social e técnico da modalidade a todos os colaboradores 
da FUSVE. Objetiva ainda fomentar o entretenimento, o estímulo ao esporte e à cultura.

Art. 3º - O sistema de disputa será definido de acordo com o número de equipes inscritas, na 
Arena Sombrão, com inicio previsto para o dia 10 de setembro de 2022. Caso após a divulgação 
haja um numero significativo de equipes inscritas, ampliaremos para mais um dia (data a ser 
definida). 
As competições serão disputadas nas categorias masculina e feminina. Será permitida a inscrição 
de 6 participantes, no mínimo, e de 12, no máximo. O número máximo de participantes da 
modalidade contempla todos os componentes informados no ato da inscrição.
O Sistema de pontuação para classificação no grupo será:
a) 03 (três) pontos por vitória;
b) 01 (um) ponto por empate;
c) 0 (zero) ponto por derrota.

§ Único - Os confrontos serão definidos por sorteio.

Art. 4º - Os jogos serão disputados de acordo com as regras oficiais da modalidade de futsal 
em vigor, com exceção daquelas alteradas neste regulamento. 

Art. 5º - Os jogos terão início às 9h do dia 10 de setembro de 2022, na Arena Sombrão, sendo 
admitida uma tolerância de 05 (cinco) minutos para início de cada jogo.

Art. 6 - Cada partida será por tempo corrido e terá duração de 02 (dois) tempos de 15 (quinze) 
minutos cada com um intervalo de 05 (cinco) minutos. A equipe que obtiver mais gols ao final 
da partida será declarada vencedora.

§ Primeiro - É obrigatória a presença das equipes devidamente uniformizadas, com uso de 
caneleiras e em condições de jogo.

§ Segundo - A equipe que não se apresentar para jogar, após o tempo de tolerância, perderá 
por não comparecimento (WO). A equipe presente será declarada vencedora pelo placar de 
03x00.

§ Terceiro - Se o fato previsto no parágrafo anterior ocorrer com as 02 (duas) equipes, ambas 
serão consideradas perdedoras.

Art. 7 - Somente o erro de direito que ocasione prejuízo real à equipe vencida, no tocante à 
alteração do placar, dará motivo à anulação do jogo, desde que esta anulação não beneficie o 
infrator.

Art. 8 - Todas as infrações cometidas neste certame serão apreciadas e julgadas pela Comissão 
Disciplinar. 



COPA DA FUSVE

PREMIAÇÃO

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14 - Serão oferecidas medalhas e troféu à equipe campeã, melhor artilheiro, revelação e 
goleiro menos vazado. 

§ O primeiro lugar levará o prêmio de R$ 500,00. 

Art. 15 - A equipe que deixar de comparecer para a realização de um jogo (WO), conforme 
artigo 5, sem motivo justificado, será automaticamente eliminada do campeonato.

Art. 16 – Uma vez o colaborador inscrito em uma equipe já cadastrada na Pró-Reitoria de 
Extensão Universitária e Desportos, não poderá trocar de equipe. Podendo assim, ser 
desclassificado do evento. Extraordinário quaisquer mudança com autorização da equipe 
organizadora. 

Art. 17 – Fica proibido a entrada de equipamento sonoro de qualquer natureza, bem como, 
instrumentos musicais. 

Art. 9 - As penalidades serão aplicadas em grau de Advertência, Suspensão e Eliminação.
Art. 10 - O comportamento antiesportivo, bem como agressão física ou verbal, tentada ou 
consumada contra árbitros, atletas e pessoas presentes, estará sujeita a penalidades com o 
encerramento do jogo, Advertência, Suspensão e Eliminação.

Art. 11 - Caso o árbitro encerre uma partida em razão de qualquer incidente ou fato e aponte 
o time causador, o mesmo será considerado perdedor.

Art. 12 - Será permitido integrar nas equipes quaisquer funcionários das unidades e polos da 
FUSVE.

Art. 13 - As decisões da Comissão Organizadora serão irrevogáveis e produzirão efeito imediato


