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CAPÍTULO I - DAS COMPETIÇÕES 
 
 
ARTIGO 1 Nas competições das equipes filiadas a Copa 13 de Maio de Futebol, serão observadas as Leis, 

Regras e Regulamentos da FIFA, CBF e outras que serão inseridas no presente regulamento. 
 
ARTIGO 2 A competição entre as equipes terá a duração de 50 (cinquenta) minutos, divididos em 2 

tempos iguais de 25 (vinte e cinco) minutos. O intervalo terá a duraçao de 05 (cinco) minutos. 
 
ARTIGO 3 Para os efeitos desse código, “JOGO ELIMINATÓRIO” é aquele que, se terminar empatado 

no período regulamentar, haverá uma disputa de tiros livres diretos da marca do pênalti até que 
haja um vencedor. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO Essa disputa de tiros livres da marca do pênalti obedecerá aos seguintes critérios: 

baterão 03 (três) atletas diferentes de cada equipe, alternadamente. A equipe que 
estiver em vantagem findas as cobranças será apontada vencedora. No caso de 
empate, cada equipe cobrará pênalti alternadamente, sendo vencedora a equipe 
que conseguir a primeira vantagem.  Fica devidamente esclarecido que um atleta 
só poderá repetir a cobrança de tiro direto quando todos os seus colegas, 
incluindo o goleiro, já tiverem cobrado as penalidades. 

 
 
CAPÍTULO II - DOS ATLETAS 
 
ARTIGO 4 Somente poderão disputar jogos válidos pela Copa 13 de Maio de Futebol sócios do Esporte 

Clube Vitória adimplentes com suas contribuições mensais. O atleta estará impedido de atuar 
caso esteja inadimplente. A regularização da mensalidade NÃO poderá ser resolvida no dia da 
partida. Cada equipe deverá inscrever um mínimo de 18 e máximo de 25 atletas. A inscrição 
de atletas poderá ser feita ATÉ ÀS 18 HORAS DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018, 
mediante preenchimento de ficha de inscrição com os dados de todos os atletas com idade 
entre 16 e 50 anos com nome completo, número de RG, número de carteirinha SMV e e-mail; 
disponibilizadas no site www.ecvitoria.com.br/copa13demaio . Os formulários deverão ser 
entregues na central do SMV, localizada no Shopping CAPEMI, em Salvador (BA). Os atletas 
deverão apresentar o RG e Carteirinha antes de cada jogo disputado. 

 
ARTIGO 5 A Diretoria do Esporte Clube Vitória proibirá a atuação de qualquer atleta que não esteja 

regularmente apto a participar da partida. 
 
 
PARÁGRAFO ÚNICO O jogador que participar do jogo de forma irregular será automaticamente 

suspenso por 3 jogos e sua equipe perderá 03 (três) pontos, independente do 
resultado da partida, além de ser perdedora em qualquer critério de desempate 
para definir colocação. A equipe que participou do jogo de forma regular ganhará 
os 03 (três) pontos, independente do resultado da partida, com exceção no caso 
desta equipe obter uma vitória na partida, quando será mantido o resultado do 
jogo.  

 
 
CAPÍTULO III - Dos Adiamentos, Antecipações, Suspensões e Interrupções 
 
 
ARTIGO 6 Os adiamentos, antecipações ou qualquer alteração na tabela de jogos serão da competência 

exclusiva da Coordenação do campeonato. 
 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Os pedidos de adiamento dos jogos deverão ser enviados à Coordenação da Copa 

13 de Maio através de ofício por escrito e assinado pelos Representantes Legais 
das equipes envolvidas com uma antecedência mínima de 48 HORAS. A 
marcação da nova data do jogo será da competência exclusiva da Coordenação. 
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ARTIGO 7 Uma competição só poderá ser interrompida quando ocorrerem os seguintes motivos: 
 

a) FALTA DE GARANTIAS PARA OS ÁRBITROS, ATLETAS e PÚBLICO, 
POSITIVADA PELO REPRESENTANTE DA MESA e PELOS PRÓPRIOS 
ÁRBITROS; 

 
b) CONFLITOS e DISTÚRBIOS GRAVES QUE AFETEM A SUA CONTINUAÇÃO; 

 
c) MAU ESTADO DO CAMPO QUE TORNE O JOGO IMPRATICÁVEL OU 

PERIGOSO DE ACORDO COM AS REGRAS DO FUTEBOL. 
 

 
CAPÍTULO IV - Do Conselho Arbitral e do Tribunal de Ética Desportiva 
 
ARTIGO 8 O Conselho Arbitral, orgão consultivo da Copa 13 de Maio de Futebol, será composto por 

01(um) representante de cada equipe inscrita no campeonato com competência para decidir as 
questões relativas às regras do campeonato e será presidido pelo representante indicado pelo 
VITÓRIA. 

 
ARTIGO 9 O Tribunal de Ética Desportiva, órgão resposável por analisar e julgar todas as infrações 

ocorridas, aplicando as penalidades previstas nas regras do campeonato, será composto por 5 
(cinco) auditores e suas deliberações obrigam a todos os participantes da COPA.:  

 
PARÁGRAFO 1º    Os auditores do Tribunal de Ética serão eleitos pelo Conselho Arbitral e escolherão entre 
si o seu Presidente.    
 
 PARÁGRAFO 2º   O Tribunal de Ética deverá criar seu próprio regimento interno para dispor sobre 

seu funcionamento. As normas devem estar em estrita harmonia com o presente 
regulamento. 

 
 
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
ARTIGO 10 A contagem de pontos por jogo realizado será feita da seguinte forma: 03 ( três ) pontos 

ganhos por vitória e 01 ( hum ) ponto ganho por empate. 
 
ARTIGO 11 Entende-se por saldo de gols a diferença entre gols assinalados e gols sofridos por uma mesma 

equipe. 
 
ARTIGO 12 Uma competição poderá ser suspensa pelo árbitro nos casos prescritos no ARTIGO 7 e pelo  

prazo de 30 (trinta) minutos até a cessação das causas determinates da suspensão. 
 
 
ARTIGO 13 A partida somente será adiada se os motivos que determinaram sua interrupção não cessarem 

no prazo de 30 (trinta) minutos contados pelo Representante da Mesa no início da paralisação. 
 
ARTIGO 14 Em caso de interrupção por motivo de ação ou omissão de um ou ambos os times, será 

observado o seguinte: 
 

a) Se o clube que tiver dado causa era o vencedor ou estava empatando o jogo, será 
declarado perdedor, seu adversário será considerado vencedor pelo placar existente na 
hora da interrupção ou, caso esteja empatado o jogo, pela diferença de um gol. 

 
 
 

b) Se a interrupção não for motivada por qualquer dos competidores: outra partida será 
disputada integralmente em dia, hora e local determinados pela Coordenação do 
Campeonato, salvo se a interrupção ocorrer depois de 20 minutos do SEGUNDO tempo, 
quando será mantido o resultado. 

 
ARTIGO 15 Da partida a ser realizada integralmente em virtude da sua interrupção, só poderão participar 
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os atletas que tenham condições legais na data da partida interrompida e que não estejam 
cumprindo suspensão automática ou qualquer outra disciplinar, mesmo que em razão da 
competição interrompida. 

 
 
ARTIGO 16 Na partida encerrada antes do tempo regulamentar por falta de número mínimo de atletas - 07 

(sete) - a equipe motivadora do encerramento antecipado do jogo, além de perder os pontos, 
será perdedora em qualquer critério de desempate. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO A equipe que não comparecer a campo com o número mínimo necessário de 

atletas (07) para a realização da partida, além de perder os pontos para a 
equipe adversária, será automaticamente eliminada do campeonato ao qual 
disputa. Só ficará isenta desta punição a equipe que comunicar por escrito, 
através de seu Representante Legal, com antecedência de 24 horas do dia da 
realização da partida. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO Quando uma equipe for eliminada da participação do restante do 

campeonato, todas as equipes que ainda não tiverem jogado contra essa 
equipe serão vencedoras por 2x0, ganhando os 03 ( três ) pontos referentes a 
essa partida. Essas partidas que não chegarão a ser realizadas, têm validade 
como contagem para suspensão de algum atleta das equipes que 
permanecerem no campeonato e que deveriam atuar contra aquela equipe. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO Para efeito de saldo de gols, será considerado o placar de 2x0 a favor da 

equipe adversária. 
 
 
ARTIGO 17 Nos horários estabelecidos pela organização do campeonato, haverá tolerância de até 

15(quinze) minutos. 
 
 
ARTIGO 18 A impugnação de jogo por parte da equipe que se considerar prejudicada terá que ser 

apresentada por escrito e assinada pelo Representante da equipe, dentro de 48 horas úteis após 
sua realização ao Tribunal de Ética, não impedindo que o próprio Tribunal atue de ofício a 
qualquer tempo, assim tenha conhecimento dos fatos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO O Tribunal de Ética poderá dar perda de pontos à equipe que porventura 

houver infringido algum dispositivo deste Regulamento. 
 
 
ARTIGO 19 O jogador expulso de uma partida do campeonato será automaticamente suspenso para a 

partida seguinte de sua equipe, salvo se for julgado pelo Tribunal de Ética Desportiva antes da 
realização da mesma. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO O atleta que participar de forma irregular, ou seja, sem ter cumprido sua 

pena em sua totalidade, será suspenso pelo período de 02 (dois) meses do 
futebol e sua equipe estará sujeita às penalidades previstas no ARTIGO 5 e 
PARÁGRAFO ÚNICO 

 
 
ARTIGO 20 Um atleta inscrito e tendo atuado em alguma partida do campeonato estará devidamente 

vinculado à equipe, ficando impedido de atuar por outra equipe durante o campeonato em 
curso. 

 
ARTIGO 21 Nenhum jogo deixará de ser realizado por motivo de não comparecimento do árbitro ou 

auxiliares. No caso, o Representante da Mesa deverá designar outro árbitro ou auxiliares em 
comum acordo com as equipes envolvidas. 

 
ARTIGO 22 Os atletas só poderão atuar de chuteiras “society” ou de “birro de borracha”, meião, short e 

camisa padronizada. Não será permitido o uso de qualquer tipo de chuteira composta de birros 
de alumínio ou travas. O Representante da Mesa, por provocação da equipe adversária ou até 
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mesmo se notar alguma irregularidade, deverá impedir o atleta que estiver com trajes 
irregulares de entrar em campo, devendo o time perder dos 3 (três) pontos da partida, sendo 
revertida para equipe adversária em caso de vitória, e a suspensão do jogador. 

 
ARTIGO 23 O atleta que receber 03(três) cartões amarelos, seguidos ou alternados, ficará automaticamente 

impossibilitado de participar do jogo seguinte de sua equipe. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO Se o atleta após receber cartões amarelos em uma competição ou 

competições, vier a receber o cartão vermelho, este não anulará os cartões 
amarelos  recebidos anteriormente, a não ser o recebido na mesma partida 
que recebeu o cartão vermelho. 

 
 
ARTIGO 24 Para uma equipe se inscrever na Copa 13 de Maio de Futebol, será necesssário o 

preenchimento da ficha de inscrição com os respectivos atletas e seus dados completos. 
 
ARTIGO 25 As equipes terão que se apresentar com uniforme (camisa, short, meião), sendo que as camisas 

serão rigorosamente iguais e os shorts da mesma cor e tom. O não cumprimento deste Artigo 
acarretará às equipes infratoras as punições previstas no ARTIGO 5 e PARÁGRAFO 
ÚNICO deste Regulamento.  No caso de reincidência será excluída do campeonato. 

 
ARTIGO 26 Quando houver uma coincidência nas cores dos uniformes de duas equipes litigantes, 

obrigando o árbitro a determinação da troca das camisas por parte de uma das equipes, será 
sorteado pelo árbitro qual a equipe que jogará com colete, ou, na falta deste, sem camisa. 

 
 
ARTIGO 27 Qualquer jogador pertencente a equipe desclassificada não poderá se transferir para outra 

equipe disputante do campeonato. 
 
ARTIGO 28 O Campeonato reger-se-á pelo presente Regulamento e os casos omissos serão resolvidos pela 

Organização do Campeonato, em conjunto com o Tribunal de Ética Desportiva. 
  
ARTIGO 29 As decisões do Tribunal de Ética Desportiva são irrecorríveis à instâncias superiores, sendo 

permitido a atletas ou à agremiação que se sintam prejudicados por qualquer penalidade, 
apresentarem defesa e se submeterem a novo julgamento pelo Tribunal. 

 
ARTIGO 30 Aos infratores estão previstas as seguintes penalidades: 
 

ÍTEM 1.0. Proceder deslealmente ou incovenientemente durante a competição com 
reiteração na prática dos atos que constituam infração às regras da competição e 
que prejudiquem seu transcurso regular. 

 
PENA - SUSPENSÃO DE 1 a 4 JOGOS. 

 
ÍTEM 1.1 Reclamar reiteradamente com gestos ou palavras contra a marcação do árbitro ou 

auxiliares. 
 

PENA - SUSPENSÃO DE 1 a 5 JOGOS 
 

ÍTEM 1.2 Desrespeitar por gestos ou palavras o árbitro ou auxiliares. 
 

PENA - SUSPENSÃO DE 1 a 6 JOGOS 
 

ÍTEM 1.3 Ofender moralmente árbitro ou auxiliares. 
 

PENA - SUSPENSÃO DE 2 a 8 JOGOS 
 

ÍTEM 1.4 Agredir árbitro ou auxiliares. 
 

PENA SUSPENSÃO DE 6 MESES a 2 ANOS, A CONTAR DA DATA DE 
JULGAMENTO 
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ÍTEM 1.5 Tentar agredir árbitro ou auxiliares. 
 

PENA - SUSPENSÃO DE 3 a 10 JOGOS 
 
 

ÍTEM 1.6 Praticar jogada violenta na disputa da competição 
 

PENA - SUSPENSÃO DE 1 a 5 JOGOS 
 

ÍTEM 1.7 Praticar contra o adversário atos de hostilidade ou ofensas morais com tentativa 
de agressão 

 
PENA - SUSPENSÃO DE 1 a 5 JOGOS 

 
ÍTEM 1.8 Agredir companheiro de quadro ou adversário 

 
PENA SUSPENSÃO DE 6 MESES a 2 ANOS, A CONTAR DA DATA DE 

JULGAMENTO 
 

ÍTEM 1.9 Assumir atitude contrária à disciplina e a moral esportiva, inclusive ofendendo 
moralmente colega de quadro ou adversário, discutindo com assistente ou 
participando de agressão fora de campo. 

 
PENA - SUSPENSÃO DE 1 a 4 JOGOS,PASSÍVEL TAMBÉM DE ADVERTÊNCIA 

POR ESCRITO 
 

ÍTEM 1.10 Cuspir em companheiro de quadro ou adversário. 
 

PENA - SUSPENSÃO DE 6 a 12 JOGOS 
 

ÍTEM 1.11 Cuspir em árbitro ou auxiliares. 
 

PENA - SUSPENSÃO DE 8 a 14 JOGOS 
 

ÍTEM 1.12 Abandonar o campo durante o transcurso da competição sem permissão da 
arbitragem, exceto por motivo de saúde. 

 
PENA - SUSPENSÃO DE 1 a 5 JOGOS 

 
ÍTEM 1.13 Recusar-se a prosseguir na disputa da competição iniciada, ainda que 

permaneça em campo demonstrando desinteresse ou impossibilitando o 
prosseguimento da mesma. 

 
PENA - SUSPENSÃO DE 1 a 5 JOGOS 

 
ÍTEM 1.14 Participar de rixa ou conflito durante a competição 

 
PENA SUSPENSÃO DE 6 MESES a 2 ANOS, A CONTAR DA DATA DE 

JULGAMENTO 
 
ARTIGO 31 A agressão física se caracteriza por golpes aplicados com o objetivo de causar dano físico, e 

sua tentativa quando houver a intenção ou partir em direção, sem se consumar por 
circunstâncias alheias a sua vontade, a pena pode ser reduzida de em 1/3 (um terço). 

 
ARTIGO 32 As disposições do Artigo anterior abrangem os atletas disputantes das competições e demais 

componentes que representem a associação no dia da competição, desde a chegada até a saída 
do local dos jogos e nas imediações. 

 
ARTIGO 33 Os Representantes das equipes, quando indiciados, serão enquadrados de acordo com os ítens 

do ARTIGO 31. 
 
ARTIGO 34 O Tribunal de Ética Desportiva terá como base para a aplicação das penalidades: a súmula do 

árbitro, as declarações do Representante da Mesa e qualquer outro tipo de prova como vídeos 
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e fotografias. 
 
 
ARTIGO 35 As substituições terão que ser autorizadas pelo árbitro da partida, pois não haverá limite de 

entrada e saída dos atletas. 
 
ARTIGO 36 No banco de reservas só poderão permanecer os atletas devidamente uniformizados e 01 

técnico que será indicado pelo representante de cada equipe. 
 


