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REGULAMENTO GERAL 

 
CAPÍTULO I 

DOS FINS E ORGANIZAÇÕES 
 

Art. 1º - A VI GEOCOPA visa promover, através do esporte, a integração dos discentes, 
docentes e formados do curso de Geografia da Universidade Federal do Paraná. 
 
Art. 2º - A VI GEOCOPA é uma promoção do Centro Acadêmico de Geografia - 
Gestão Articulação 2009/2010, sendo esta a entidade responsável direta pela realização 
do evento. 
 
Art. 3º - O torneio será realizado no dia 27 de março de 2010 (sábado), o inicio das 
partidas será às 07h30, sendo todos os jogos disputados na referida data na quadra da 
educação física no centro politécnico. 
 
Art. 4º - O Centro Acadêmico de Geografia desde já se exime de quaisquer 
responsabilidades quanto a indenizações de despesas hospitalares e outras decorrentes 
de acidentes que eventualmente venham a ocorrer no transcorrer da competição. 
 

CAPÍTULO II 
DOS PARTICIPANTES E INSCRIÇÕES 

 
Art. 5° - Cada equipe poderá inscrever no máximo 10 (dez) e no mínimo 5 (cinco) 
atletas para disputar a VI GEOCOPA. 
 
§ 1º - Cada atleta poderá disputar o torneio somente por uma equipe. 
 
§ 2º - As transferências de atletas serão permitidas somente até 15 minutos antes do 
inicio da primeira partida do torneio, e deverão ser solicitadas à organização. 
 
§ 3º - Após o inicio da competição, um atleta poderá ser inscrito numa equipe desde que 
não tenha sido inscrito por outra equipe, independente de ter assinado a súmula ou não. 
 
§ 4º - As equipes deverão ser compostas somente por discentes de graduação e/ou pós-
graduação (especialização, mestrado e doutorado); docentes; e formados do curso de 
Geografia da UFPR. 
 
Art. 6º - As equipes deverão ser formadas exclusivamente por atletas do mesmo sexo. 
 
Parágrafo único - As equipes disputarão o torneio na modalidade em que estiverem 
inscritas (masculino ou feminino), não sendo permitida a disputa entre modalidades 
opostas. 
 
Art. 7º - O prazo de inscrição será das 08h00mim do dia 15 de março até às 18h00mim 
do dia 25 de março de 2010, e não será prorrogado sob nenhuma hipótese. 
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§ 1º - As inscrições deverão ser realizadas com os membros da comissão organizadora. 
 
§ 2º - Para efetivação da inscrição da equipe, é indispensável à entrega da ficha de 
inscrição (Anexo I) integralmente preenchida e o pagamento da taxa de inscrição. 
 
§ 3º - O valor da taxa de inscrição é de R$ 25,00 por equipe. 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPUTAS 

 
Art. 8º - As equipes serão dispostas, de acordo com a modalidade, em grupos com no 
máximo 6 (seis) equipes por grupo, sendo a definição dos grupos através de sorteio. 
 
§ 1º - O sorteio dos grupos será realizado no dia 25 de março de 2010 às 18h45min no 
Centro de Estudos em Geografia. 
 
§ 2º - As equipes poderão acompanhar o sorteio, porém fica vedado o veto por parte de 
qualquer integrante das equipes. 
 
Art. 9º - As equipes disputarão as partidas da primeira fase no sistema de todos contra 

todos dentro do grupo. A tabela dos jogos será elaborada na mesma data do sorteio dos 
grupos. 
 
Art. 10° - A forma de classificação para as fases seguintes será determinada após o 
término das inscrições, e antes do sorteio dos grupos. 
 
Art. 11º - A pontuação será da seguinte forma: 3 (três) pontos para uma vitória e 1 (um) 
ponto para um empate e 0 (zero) pontos para a derrota. 
 
Art. 12º- Todas as partidas, exceto a final masculina, terão a seguinte duração: 
 

SEXO TEMPO INTERVALO OBSERVAÇÃO 
Masculino 2 x 10 minutos – tempo corrido 
Feminino 1 x 10 minutos – tempo corrido 

 
Parágrafo Único - Em caso de excepcionalidade, o tempo de duração das partidas 
poderá ser modificado pela comissão organizadora.  
 
Art. 13º - A partida da final masculina terá a seguinte duração: 
 

TEMPO INTERVALO OBSERVAÇÃO 
2 x 15 minutos 5 minutos tempo corrido 
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Art. 14º - Serão adotados os seguintes critérios de desempate:  
I - Maior número de vitórias; 
II - Maior saldo de gols; 
III - Maior número de gols marcados; 
IV - Confronto Direto; 
V - Sorteio. 
 
Art. 15º - Os árbitros serão escalados pela organização, não sendo aceito o veto por 
parte de nenhuma equipe. 
 
Parágrafo Único - Os árbitros são soberanos em suas decisões, não cabendo recurso por 
parte de nenhuma equipe. 
 
Art. 16º - A cronometragem das partidas será feita pela “mesa de controle”. 
 
Art. 17º - As bolas para os jogos serão fornecidas pela organização. 
 
Art. 18º - As equipes deverão estar devidamente uniformizadas, não sendo permitida a 
participação de atletas com os pés descalços. 
 
§ 1º - Os uniformes consistem em camisas da mesma cor, sendo recomenda a 
numeração dos atletas. 
 
§ 2º - Não é obrigatória a utilização de caneleiras. 
 
§ 3º - É vedada a utilização de calçado com travas. 
 
§ 4º - A organização não fornecerá uniformes, caneleiras, calçados, medicamentos ou 
água. 
 
Art. 19º - As equipes deverão apresentar-se à "mesa de controle" com 5 (cinco) minutos 
de antecedência para assinar a súmula da partida. 
 
Parágrafo único - Haverá tolerância de 5 (cinco) minutos de atraso para o início das 
partidas, após esse tempo a equipe ausente será declarada perdedora (WO). Sendo 
considerado o placar de 0 x 1 para efeito de classificação. 
 
Art. 20º - Não haverá inversão da tabela, permanecendo o horário determinado para o 
jogo. 
 
Art. 21º - Não há mando de jogo. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS REGRAS ADOTADAS 

 
Art. 22º - As regras adotadas serão as oficiais do futebol de salão, salvo as exceções 
contidas neste regulamento. 
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Art. 23º - Não haverá desclassificação de um atleta em decorrência do acumulo de faltas 
individuais durante as partidas. 
 
Art. 24º - Serão contadas as faltas acumulativas, cometidas pelas equipes durante os 
períodos. 
 
Parágrafo Único - Após cometida a quinta falta coletiva no período, será cobrado o tiro 
livre direto. 
 
Art. 25º - Estará automaticamente suspenso da próxima partida o atleta que receber 
cartão vermelho no jogo anterior. 
 
§ 1° - O atleta que receber 2 (dois) cartões amarelos na mesma partida será expulso, não 
sendo comutativos os cartões amarelos. 
 
§ 2° - As equipes poderão substituir o atleta expulso, após cumprir o tempo de 
penalidade de 2 minutos ou após sofrer um gol, sendo que o mesmo não poderá retornar 
a partida. 
 
Art. 26º - Os atos de indisciplina serão julgados pela Comissão Disciplinar que será 
formada pela comissão organizadora e por um representante de cada equipe, sendo 
vedada a participação do atleta a ser julgado na comissão. 
 
Parágrafo único - Caberá a comissão disciplinar decidir a punição do atleta julgado. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 27° - Terá direito a premiação a equipe campeã, a vice-campeã, a terceira colocada 
e o artilheiro. 
 
Parágrafo Único - A premiação será decidida pela organização até a data do início das 
disputas. 
 
Art. 28° - A organização se reserva o direito de solicitar a qualquer atleta de qualquer 
equipe a apresentação da documentação, a fim de comprovar a condição de integrante 
da categoria habilitada a disputar o torneio de acordo com o Art. 5° do regulamento da 
competição. 
 
Art. 29° - Cada equipe poderá impetrar apenas um pedido de recurso por partida. 
 
Parágrafo Único - A decisão de acatar ou não os recursos cabem a comissão 
organizadora, sendo esta decisão soberana. 
 
Art. 30º - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora. 
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Art. 31° - A organização se reserva do direito de cancelar ou adiar a realização da 
competição por qualquer motivo. 
 
Art. 32° - As equipes bem como os atletas se obrigam a aceitar todas as normas 
dispostas neste regulamento. 
 
 
 

Curitiba, 12 de março de 2010. 
 
 

 
Centro Acadêmico de Geografia 
Gestão Articulação 2009/2010 

www.cageo.ufpr.br 
cageo@ufpr.br 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
Data de Realização: 27 de março de 2010 (Sábado) 
Local: Quadra da educação física – Centro Politécnico 
Taxa de Inscrição por equipe: R$ 25,00 
 

Nome da Equipe:  Modalidade: M  F  

 
 Nome Completo do Atleta Categoria(1) Telefone Email 

C     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
(1) Graduação; Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado); Docente ou Formado. 
C: Capitão da equipe. 


