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REGULAMENTO ESPECÍFICO DA COMPETIÇÃO 2019 

 

 DISPOSIÇÕES INCIAIS  

ARTIGO 1º - DO OBJETIVO 
 
1.1 A COPA DOS VALES DE FUTEBOL CATEGORIAS DE BASE 
Tem por finalidade estimular a prática esportiva entre crianças e adolescentes. 

Promover a confraternização entre clubes, escolinhas de futebol, outras instituições 

participantes, alunos, atletas, professores, educadores e familiares. Através da 

integração, atividade física, processo de educação e de formação do indivíduo.  

1.2 - A competição é coordenada pela empresa G SPORTS EVENTOS ESPORTIVOS 

sendo esta, titular exclusiva de todos os direitos a elas inerentes. Juntamente com as 

escolinhas/clubes: FUTEBOL CLUBE SANTA CRUZ, ESPORTE CLUBE AVENIDA, 

ESCOLINHA DE DESPORTOS CRAQUES, CLUBE ATLÉTICO CANDELARIENSE, 

CLUBE ESPORTIVO LAJEADENSE, CENTRO ESPORTIVO TRICOLOR, NOVA 

ESTRELA/GUARANI, ASSOCIAÇÃO GENOMA SANTA CRUZ. Participantes da 

primeira edição da competição em 2018. Serão regidas unicamente essencialmente por 

este regulamento específico da competição que trata das matérias comuns aplicáveis a 

todas categorias. 

 

ARTIGO 2º - DA ORGANIZAÇÃO 

2.1 - Da organização do evento, divulgação, controle das inscrições, elaboração do 

regulamento, tabela dos jogos, código disciplinar, julgamento de infrações e análise de 

casos omissos ao regulamento caberá à empresa G SPORTS EVENTOS 

ESPORTIVOS. 

 2.2- As entidades de prática desportiva escolinhas/clubes ao aderirem participação na 

competição coordenada pela G SPORTS EVENTOS ESPORTIVOS. Se submetem a 

este regulamento específico, sem qualquer condição, ressalva ou restrição. 

Respeitadas normas e dispositivos específicos previstos neste regulamento.  

 



 
 2.3 - O CAMPEONATO COPA DOS VALES DE FUTEBOL DE BASE SUB-11, SUB-

13, SUB-15 E SUB-17 SEGUNDA EDIÇÃO 2019 será disputado pelas 

escolinhas/clubes a seguir relacionadas: FUTEBOL CLUBE SANTA CRUZ (Santa 

Cruz do Sul) - ESPORTE CLUBE AVENIDA (Santa Cruz do Sul) - ESCOLINHA DE 

DESPORTOS CRAQUES (Rio Pardo) - CLUBE ATLÉTICO CANDELARIENSE 

(Candelária) - CLUBE ESPORTIVO LAJEADENSE (Lajeado) - CENTRO ESPORTIVO 

TRICOLOR (Vera Cruz) -  NOVA ESTRELA/GUARANI/RENASCER (Estrela) -

ASSOCIAÇÃO GENOMA SANTA CRUZ (Santa Cruz do Sul) - ESCOLA DE FUTEBOL 

PINHEIROS DUTTRA (Taquari) - ESCOLINHA MATO LEITÃO (Mato Leitão) - 

ASSOCIAÇÃO LAJEADO DE ESPORTES/ALE (Lajeado) - SOCIEDADE ESPORTIVA 

RIO PARDO – SOBRADINHO (Rio Pardo)- Número total de 12 (doze) equipes. 

2.4 - Depois de publicado definitivamente o regulamento e o formato de disputa da 

respectiva competição não sofrerão alterações, salvo nas hipóteses de inclusão e 

exclusão de escolinhas/clubes participantes na competição. Sendo que esta alteração 

é uma prerrogativa exclusiva da G SPORTS EVENTOS ESPORTIVOS. 

 

 
 
 

FÓRMULA DE DISPUTA 
 
 
ARTIGO 3º - O CAMPEONATO COPA DOS VALES DE FUTEBOL CATEGORIAS 

DE BASE SUB-11, SUB-13, SUB-15 E SUB-17 será disputado como segue:  

                           
1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA  
 
ARTIGO  4º - A 1ª (primeira) fase da COPA DOS VALES DE FUTEBOL DE BASE 

será disputada pelas equipes relacionadas no Artigo 2.3 denominadas para fim de 

regulamento. Reunidas na fórmula de disputa, denominada GRUPO 1 e GRUPO 2 

“A ORDEM DOS JOGOS FOI DEFINIDA NO CONGRESSO TÉCNICO”. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO -  A competição será disputada em turno único jogando na 

fórmula de disputa, de grupo contra grupo, com jogos como mandantes e visitantes. 

Totalizando-se 7(sete) escolinhas/clubes participantes no campeonato sub-11. 

Totalizando-se 12(doze) escolinhas/clubes participantes no campeonato sub-13. 

Totalizando-se 12(doze) escolinhas/clubes participantes no campeonato sub-15. 



 
 

Totalizando-se 6(seis) escolinhas/clubes participantes no campeonato sub-17. 

Nesta segunda edição todos irão jogar 6(seis) jogos na fase classificatória nas 

categorias sub-13 e sub-15 que são obrigatórias na competição.  

 

2ª FASE – QUARTAS DE FINAL 

ARTIGO  5º - Se classificam para a 2ª (segunda) fase da competição os primeiros 

4(quatros) colocados de cada grupo. Os classificados se enfrentaram na fase de quartas 

de finais em jogos únicos, onde os 1° (primeiros) colocados de cada grupo enfrentaram 

os 4° (quartos) colocados de seus respectivos grupos. Já os 2° (segundos) colocados 

de cada grupo enfrentaram os 3° (terceiros) colocados de seus respectivos grupos. Em 

caso de empate no tempo normal de jogo a decisão será nas cobranças penalidades 

máximas.  

 

 
 
 
 
 
3ª FASE – SEMIFINAIS  
ARTIGO  6º - Os classificados para as semifinais se enfrentaram em jogos únicos, 

onde o vencedor do jogo quartas 1 enfrenta o vencedor do jogo quartas 2. Já o vencedor 

do jogo quartas 3 enfrenta o vencedor do jogo quartas 4.  Em caso de empate no tempo 

normal de jogo a decisão será nas cobranças penalidades máximas.  

                     

         

 

4ª FASE – FINAL 
ARTIGO  7º - Os classificados para a etapa final se enfrentam em jogo único, onde o 

vencedor do jogo semifinal 1 enfrenta o vencedor do jogo semifinal 2. Em caso de 

empate no tempo normal de jogo a decisão será nas cobranças penalidades máximas.  

Final    Venc. Semifinal 1 X Venc. Semifinal 2       

 
ARTIGO  8º - As demais categorias sub-11 e sub-17 seguem a ordem dos jogos das 

categorias obrigatórias na primeira fase classificatória. Classificando-se para a 2ª 

(segunda) fase da competição os 4(quatros) melhores classificados. Os classificados 

Quartas 1 1° grupo 1    X     4° grupo 1 

Quartas 2 2° grupo 1    X     3° grupo 1 

Quartas 3 1° grupo 2    X     4° grupo 2 

Quartas 4 2° grupo 2    X     3° grupo 2 

Semifinal 1 Venc. Quartas 1 X Venc. Quartas 2 

Semifinal 2 Venc. Quartas 3 X Venc. Quartas 4 



 
direto para as semifinais, onde se enfrentaram em jogos únicos. O 1° (primeiro) colocado 

enfrentará o 4° colocado. Já o 2° (segundo) colocado da fase classificatória nas 

semifinais ele enfrentará o 3°colocado. Em caso de empate no tempo normal de jogo a 

decisão será nas penalidades máximas. 

                     

         

 

 - PARÁGRAFO ÚNICO -  A grande final também será disputada em jogo único, em 

caso de empate no tempo normal de jogo a decisão será nas penalidades máximas. 

Final    Venc. Semifinal 1 X Venc. Semifinal 2       

 

- O título de 3° Colocado em todas categorias, ficará com a escolinha/clube 

desclassificada na fase semifinal de melhor campanha somada a fase classificatória.  

- Em caso de empate: goleador, goleiro menos vazado e disciplina. O atleta ou 

escolinha/clube melhor classificado leva a premiação. 

 

ARTIGO 8º DO PERÍODO E LOCAIS DE REALIZAÇÃO 

8.1- A COPA DOS VALES DE FUTEBOL DE BASE ocorrerá a partir do mês de abril 

de 2019. Os jogos acontecerão em datas e locais previamente divulgados no site 

oficial do campeonato ou via faceboock (@copadosvalesdefuteboldebase). Na última 

rodada da fase classificatória todos irão jogar no mesmo dia e horários definidos pela 

a organização.  

 

8.2 – Após o fim da fase classificatória poderá ser marcada uma reunião com os 

responsáveis das escolinhas/clubes classificados para a próxima fase da competição 

no município de Santa Cruz do Sul, principalmente para apresentar a definição do local 

a se realizar as próximas fases da competição de 2019. 

  

8.3 -  Conforme o sorteio da ordem dos jogos realizado no congresso técnico dia 12 de 

fevereiro o cronograma de jogos do campeonato se encontra disponível no site oficial 

da competição e deve ser cumprido o fim da fase classificatória até 29 de setembro de 

2019, em caso de mau tempo, chuva, a programação de jogos poderá ser alterada, 

conforme decisão da organização. 

 

ARTIGO 9° - DAS INSCRIÇÕES 

Semifinal 1 1° colocado X 4° colocado 

Semifinal 2 2° colocado X 3° colocado 



 
9.1 – As escolinhas/clubes deverão inscrever seus atletas nas seguintes categorias: 

- Campeonato masculino SUB 11– nascidos em 2008/2009 ou ano mais recente. 

- Campeonato masculino SUB 13– nascidos em 2006/2007 ou ano mais recente. 

- Campeonato masculino SUB 15– nascidos em 2005/2004 ou ano mais recente. 

- Campeonato masculino SUB 17– nascidos em 2002/2003 ou ano mais recente. 

 

9.2 - Cada atleta poderá participar por apenas uma única escolinha/clube, dentro da 

competição. 

 

9.3 – As escolinhas/clubes deverão cadastrar atletas e membros de comissão técnica 

obrigatoriamente, colocando foto, data de nascimento, cpf e rg. 

 

 9.4 - Cada escolinha/clube deverá ter um diretor responsável denominado, que deverá 

fazer todo o processo de protocolo de documentação com antecedência ao início dos 

jogos de suas categorias. Tendo em mãos um documento oficial de cada atleta. 

 

9.5 -  Documento oficiais a serem apresentado em todos os jogos (documento original 

de identidade, carteira de trabalho ou cópia de identidade autenticada em cartório). 

 

9.6 -  Os clubes/escolinhas devem acessar o site do campeonato para fazer o cadastro 

de seus atletas até ás 18hrs de quinta-feira, que anteceda a rodada. 

 

9.7 -  Cada escolinha/clube terá no máximo 40 inscrições por categoria disponíveis no 

site da competição, podendo realizar novas inscrições até o dia 15 de agosto de 2019. 

 

9.8 - Mediante a novos atletas adicional a escolinha/clube poderá excluir somente 10 

atletas. 

 

9.9 - Os atletas só poderão jogar a fase final da competição tendo jogado no mínimo 

três jogos na fase classificatória nas categorias obrigatórias sub-13 e sub-15. Já nas 

demais categorias sub-11 e sub 17 se tiver jogado no mínimo um jogo na fase 

classificatória. Os atletas estarão aptos a disputar as próximas fases da competição. 

 



 
- Poderá a organização empresa G SPORTS EVENTOS ESPORTIVOS, a qualquer 

momento que julgue necessário, solicitar documentos comprobatórios dos atletas (CPF, 

RG ou documentos originais com foto). 

 

 

ARTIGO 10° - DA ARBITRAGEM  
 
10.1 - Os clubes devem apresentar a entidade, associação de arbitragem ou qualquer 

pessoa de maior idade. Responsável pela arbitragem nos seus jogos como mandantes, 

até quinta-feira que anteceda a rodada informando a organização com nome completo, 

telefone para contatos e outros dados se necessários. 

10.2 - Deverão estar devidamente uniformizados, serem idôneos, devem zelar pelo 

cumprimento das regras do jogo. 

 10.3 - Deverão, em todas as ocasiões, serem constituídos por trio, ou seja, 01 arbitro e 

02 auxiliares. O não cumprimento deste artigo pelo o mandatário do jogo, será declarado 

perdedor por 1x0. 

 

10.4 - A arbitragem ficará sob responsabilidade do mandatário dos jogos e previamente 

informando a comissão organizadora de qualquer mudança.  

 10.5 - Sempre ao final das partidas, deverão conferir criteriosamente as súmulas dos 

respectivos jogos, e de acordo, proceder as devidas assinaturas. 

 10.6 - A arbitragem deverá especificar em súmula qualquer anormalidade na partida. 

 10.7 - O Delegado de jogo é o responsável pela súmula de jogo, juntamente com 

arbitragem e somente ele tem o direito de colher as assinaturas. 

ARTIGO 11° -  DOS JOGOS  
 
11.1 - Os jogos serão disputados aos finais de semana, feriados. E quando possível, 
em comum acordo, em dias de semana. Somente a comissão organizadora poderá 
transferir os jogos por motivos climáticos, havendo concordância das escolinhas/clubes 
envolvidos. Os horários dos jogos devem iniciar na parte da manhã ás 09h e na parte 
da tarde ás 14h. 
 
11.2 - A competição será regida pelas Regras Oficiais do Futebol de Campo, exceto na 
categoria sub-11. Onde o tiro de canto será na linha lateral da grande área e o tiro de 
meta na linha adentro da grande área. 
 



 
 11.3 -  A sequência dos jogos deverá ser respeitada, conforme sorteada no congresso 

técnico no dia 12 de fevereiro de 2019. A fase classificatória se encerra no dia 29 de 

setembro de 2019. 

11.4 - O número de substituições de atletas será livre, sendo que, os atletas substituídos 

poderão retornar ao campo de jogo, na categoria sub-11 e sub-13 desde que não tenha 

sido expulso. 

 11.5 -  O número de substituições permitidas de atletas é de 11(onze) a cada partida. 

Sendo que, os atletas substituídos não poderão retornar ao campo de jogo, nas 

categorias sub-15 e sub-17. 

- Todas as partidas do sub-11 terão obrigatoriamente a duração de 50min. Divididos em 

2 tempos de 25min, com intervalo de 10min. 

- Todas as partidas do sub-13 terão obrigatoriamente a duração de 60min. Divididos em 

2 tempos de 30min, com intervalo de 10min. 

- Todas as partidas do sub-15 terão obrigatoriamente a duração de 70min. Divididos em 

2 tempos de 35min, com intervalo de 10min. 

  - Todas as partidas do sub-17 terão obrigatoriamente a duração de 80min. Divididos 

em 2 tempos de 40min, com intervalo de 10min. 

11.6 -  O check-in, dos documentos oficiais conforme o artigo 9.5 menciona devem ser 

apresentadas na mesa para o jogo e de responsabilidades das escolinhas/clubes 

trazerem até o delegado do jogo. 

 

11.7 -   Durante os jogos o clube mandante deverá colocar bolas em boas qualidades e 

gandulas para agilizar o andamento do jogo. 

 

11.8 -  Somente poderão permanecer no banco de reservas durante os jogos os atletas 

inscritos e a comissão técnica. Sendo estes maiores de idade comprovando via 

identidade pessoal caso necessário e assinando a súmula oficial de jogo. 

11.9 -  Os atletas deverão ser relacionados numericamente em súmula antes do início 

da partida. 

11.10 -  - Não serão aceitas inclusões de atletas a não ser aqueles que chegarem após 

o início do jogo, já estejam relacionados na súmula, até o início do segundo tempo. 



 
 - Observação: todos os uniformes das equipes devem conter numeração. No caso de 

semelhança de fardamento, o árbitro procurará o comum acordo entre as 

equipes/clubes para a troca. E não havendo acerto, será procedido sorteio. Cabendo à 

equipe perdedora a troca do fardamento, podendo ser colete.  

 

  - PARÁGRAFO ÚNICO -  A pontuação de cada partida obedecerá aos seguintes 

critérios: 

-  Vitória: 03 (três) pontos.  

-  Empate: 01 (um) ponto. 

- Derrota: 00 (Zero) ponto. 

 

- CRITÉRIO DESEMPATE:  

A) Maior número de pontos; 

B) Maior número de vitórias;  

C) Maior saldo de gols; 

D) Maior número de gols a favor; 

E) Menor número de gols contra; 

F) Sorteio na UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL- UNISC, com a presença de 

integrantes das equipes interessadas.  

 

ARTIGO 12 °– DAS INFRAÇÕES E SUAS PENALIDADES: 

 12.1 -  É obrigatório o uso de caneleiras. É proibido o uso dos seguintes adornos: brinco, 

colar e outros objetos que possam pôr em risco a integridade física do jogador e do seu 

adversário. É proibido o uso de chuteiras com travas de alumínio. A avaliação do que 

pode e não pode ser utilizado durante a partida estará a cargo da arbitragem. 

- Em caso de W.O. a escolinha/clube que não comparecer no dia de jogo marcado pela 

organização devidamente uniformizada no horário estabelecido, será declarado 

perdedor por 1x0. Para que isso ocorra, a escolinha/clube solicitante deverá estar 

uniformizada dentro de campo com mínimo de atletas necessário e com assinaturas dos 

árbitros e delegado na súmula oficial de jogo após 35min da hora marcada para início 

do jogo. No entanto, a comissão organizadora preza pela credibilidade do campeonato 

e aplicará uma multa ao clube que cometer o W.O. no valor de R$ 250,00 reais por 

categoria até a próxima rodada para equipe adversária e será analisada a participação 

do clube no restante do campeonato.  



 
 

12.2 -   A equipe que atuar com atleta irregular perderá os pontos da partida que por 

ventura tenha obtido, revertendo os mesmos para a equipe adversária. 

 

12.3 -  Considera-se atleta irregular, todo aquele que estiver relacionado em súmula ou 

participar da partida sem condições legais como não apresentar o documento oficiais, 

inclusive assinatura de súmula. 

 

  12.4 -  O atleta que receber cartão vermelho em uma partida, não poderá participar em 

jogos de outra categoria na rodada em que estejam disputando. 

 

12.5 - A “expulsão normal” acarretará ao atleta suspensão de (01) uma partida na 

categoria onde recebeu a punição. Sendo o mesmo apto a atuar em outra categoria, 

assim como suspensão pelo 3º cartão amarelo. 

- PARÁGRAFO ÚNICO A arbitragem deverá especificar em súmula o motivo da 

expulsão do atleta. 

 

 12.6 – Todo atleta, dirigente, demais participante expulso de campo, ou citado em 

súmula ou relatório por decisão do árbitro da partida. Ficará sujeito às seguintes 

penalidades automáticas:  

A - Jogo violento          1 jogo. 

B - Reclamação           1 jogo. 

C - Vias de fato (agressão ao adversário) ou cuspida           5 jogos. 

D - Ofensa moral ao árbitro ou auxiliares, mesários/delegado         2 jogos.  

E - Tentativa de agressão         2 jogos.  

F -  Gestos obscenos          4 jogos.  

G - Citação em súmula ou relatório       1 jogo.  

H - Outras expulsões não enquadradas nestes itens       1 jogo. 

I - Agressão ao árbitro, auxiliares, invasão de campo de torcida, dirigentes e demais 

envolvidos, devidamente identificados em súmula, causará exclusão dos envolvidos 

sendo escolinha/clube, dirigentes, comissão técnica e atletas.   

 

  - PARÁGRAFO ÚNICO - As infrações disciplinares serão julgadas pela Comissão 

Disciplinar e Juntamente com a organização da competição, conforme o regulamento 

estabelece.   



 
 

 12.7 – As escolinhas/clubes deverão ser orientadas pelo seu diretor responsável da 

importância do aspecto disciplinar. 

 

 

 

ARTIGO 13° – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DAS PREMIAÇÕES: 

– A disputa do “Troféu Disciplina” consisti de forma geral das escolinhas/clubes, sob os 

seguintes aspectos: 

 - Cartão amarelo: 10 pontos perdidos; 

 - Cartão vermelho: 30 pontos perdidos; 

- Outras advertências aplicadas pela coordenação: 30 pontos perdido; 

 - Invasões de campo por parte de dirigentes, membros ou torcedores da equipe, 

devidamente identificados em súmula: 100 pontos perdidos; 

- Atuação de atleta irregular: eliminação da escolinha/clube da disputa do “Troféu 

Disciplina”; 

- A escolinha/clube categoria que perder alguma partida por W.O. estará fora da disputa 

do “Troféu Disciplina” 

 

13.1 - Durante a realização das partidas da COPA DOS VALES DE FUTEBOL DE 

BASE, a empresa organizadora se isenta da responsabilidade do estado de saúde dos 

atletas, bem como de qualquer acidente que possa vir a ocorrer antes, durante ou após 

a realização do campeonato. É de inteira responsabilidade das escolinhas/clubes pelo 

estado de saúde de seus atletas. 

 

- PARÁGRAFO ÚNICO - Reforçamos que os coordenadores são os exemplos para os 

participantes, pais e torcidas. Para que possamos concretizar os princípios básicos do 

desporto, tais, como da continuidade e estabilidade das competições do jogo limpo, da 

transparência, da imparcialidade e da segurança desportiva. Buscando assegurar a 

igualdade de oportunidades.  

  

   13.2 - PREMIAÇÃO GERAL: 

 - 1° lugar / 2° lugar / 3° lugar – Troféu + 30 medalhas para cada categoria. 

- Troféu goleiro menos vazado. 

- Troféu artilheiro.  



 
- Troféu geral disciplina. 

- 11 Medalhas para seleção do campeonato de cada categoria. 

 

 

  14.3 - VALOR DA COMPETIÇÃO: 

 – O custo da competição será de 250,00 por categoria. O pagamento pode ser 

parcelado em até 3 vezes. O valor deverá ser depositado nas datas a seguir  

1° parcela 08/04/2019, 2° parcela 08/05/2019 e 3° parcela 06/06/2019. Após o 

pagamento foto do comprovante de depósito deverá ser enviado para a organização, 

para receber o recibo de pagamento das inscrições.  

- Banco do Brasil – Agência: 0180-5 e CC: 68-258-6 Guilherme Vinicius da Silva. 

 

 14.4 - No caso de inadimplência, a escolinha/clube não poderá jogar seus jogos e 

perderá os pontos das partidas estipuladas no cronograma de jogos até regularizar sua 

situação ou poderá ser excluída da competição. 

 

 14.5 - A inobservância das disposições deste regulamento, sujeitará o infrator conforme 

o caso, as penalidades que poderá implicar em futuras participações em outras edições. 

E será estudada a parceria futura com a UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL- 

UNISC e multas aplicadas pela coordenação responsável G SPORTS EVENTOS 

ESPORTIVOS. Com consulta em uma reunião das escolinhas/clubes participantes da 

primeira edição da competição. 

COORDENADOR DA COMPETIÇÃO:  

Guilherme Vinicius da Silva 

Fone: (51) 99823-0725 

E-mail: gsportseventosesportivos@hotmail.com  

G SPORTS EVENTOS ESPORTIVOS 

CNPJ: 29.874.412/0001-32 

 

SUPERVISÃO:  

João Francisco Rauber 

Fone: (51) 3717-7485 

Unisc Esportes / ASSCOM 

Universidade de Santa Cruz do Sul 

mailto:gsportseventosesportivos@hotmail.com

