
 

 

REGULAMENTO GERAL DA COMPETIÇÃO 

I – DAS FINALIDADES 
 

 A APB CUP 2019 – nas categorias Sub 7, Sub 8, Sub 9, Sub 10, Sub 11, Sub 

12, Sub 13 e Sub 14, tem por finalidade divulgar a ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 

DE BRASÍLIA e servir como um evento de confraternização entre as escolas de 

futebol infantil do Distrito Federal e Entorno, pais e alunos participantes.  
 

 

II – DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO 
 

 Os jogos estarão compreendidos no período do mês de OUTUBRO E 

NOVEMBRO/19, sendo todos os jogos realizados aos sábados ou domingos no período 

matutino e/ou vespertino. 
 

 A cargo da Organização poderão ser marcados jogos em outras datas ou locais 

(jogos adiados, mal tempo, etc..) 
 

 

III – DAS EQUIPES PARTICIPANTES 

 

 Poderão participar do campeonato equipes convidadas pela organização, 

regularmente inscritas, obedecendo-se prazo e critérios estabelecidos por este 

regulamento. 
 

 

IV – DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES 

 

 O período de inscrição será até 10 de outubro de 2019 ou até o preenchimento 

das vagas por categoria. 

 As equipes deverão pagar até o dia 10 de outubro de 2019, 50% das taxas de 

inscrições dos atletas.  

  Até o dia 20 de outubro TODAS AS TAXAS deverão ser quitadas 100% e 

em caso do não cumprimento a agremiação poderá ser eliminada sem qualquer 

restituição de valores já pagos.  
  

 

V – DAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS/COMISSÃO TÉCNICA 
 

Cada equipe deverá inscrever um mínimo de 10 (dez)  e um máximo de 16 (dezesseis) 

atletas, sendo também permitida a inscrição de 02 (dois) membros para Comissão 

Técnica p/ cada categoria.  

 

 
 

4ª APB Cup 
Associação Portuguesa de Brasília  



 
 

Obs. 1. A equipe poderá inscrever atletas até o dia 07/11/19, pois na 3ª rodada da 

fase de classificação, só poderão atuar os atletas que constarem na súmula, sendo 

vedada novas inscrições no dia do jogo. 

2. O atleta para participar das semifinais e finais terá que ter participado 

ativamente e com apresentação de documentação, de pelo menos uma partida da 

fase de classificação da categoria pela qual for inscrito. 
 

 Parágrafo 1º – A equipe que utilizar atleta ou atletas não inscritos ou irregulares 

será eliminada da competição naquela categoria. 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE/ATLETAS 
 

 Será obrigatório para cada equipe o registro das categorias que deseja participar, 

bem como das fichas dos atletas, pelo link disponibilizado pelo iFUT.  
 

 

DOCUMENTOS: 

a) Carteira de Identidade Original, Passaporte, documento escolar com foto ou 

protocolo da Identidade, que será conferido junto ao órgão competente pela 

emissão. 
 

 Serão aceitas inscrições de meninas para atuarem em uma categoria abaixo, 

respeitando a diferença de apenas um ano da data de nascimento da categoria. 
  

 O atleta poderá atuar em 2 (duas) categorias pela mesma equipe. Caso haja 

necessidade, a equipe só poderá inscrever 3 (três) atletas nessa situação. 
 

 Não haverá transferência de atletas após a inscrição do mesmo na competição. 
 

 

VI – DAS PARTIDAS 

 

 Nas categorias Sub 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 o tempo de jogo será de 40 

(quarenta) minutos, divididos em 02 tempos iguais de 20 (vinte) minutos cada, com até 

05 (cinco) minutos de intervalo. 
 

  Toda equipe deverá apresentar antes de cada partida: 

a) Documento do Atleta (carteira de identidade ou passaporte ou documento 

escolar c/foto). 

b) Camisas iguais e numeradas para os atletas 

c) Comissão Técnica uniformizada e identificada 
 

  Na categoria Sub 7, o tempo será de 30 (trinta) minutos, divididos    em 02 

tempos iguais de 15 (quinze) minutos cada, com até 05 (cinco) minutos de intervalo. 

-Nas categorias sub 13 e sub 14 o formato será 8 x 8. Nas demais categorias 

o formato será 7 x 7. 

-Não haverá impedimento em nenhuma das categorias. 

-Arremesso lateral deve ser cobrado com as mãos e tiro de canto deve ser 

cobrado com os pés. 

-O tiro de meta será executado com os pés.  

 



 
BOLAS 
 

As bolas oficiais serão disponibilizadas pela Organização, exceção para as categorias 

sub 13 e 14, onde cada equipe deverá apresentar uma bola nº 5  em boas condições 

ao mesário antes do jogo. Não serão disponibilizadas bolas para aquecimento das 

equipes. 
 

Somente a Organização da competição poderá adiar a realização da partida. 
 

A equipe que não se apresentar em condições de jogo dentro de campo com o mínimo 

de 04 (quatro) atletas até 10 (dez) minutos do horário marcado na tabela, será 

considerada perdedora por WO, com o placar de 3 x 0. 
 

Ocorrendo interrupção ou adiamento de uma partida por falta de luminosidade, o tempo 

de jogo restante será disputado na rodada seguinte, em horário a ser definido pela 

Organização. 
  

PARÁGRAFO 1º - A equipe que perder uma partida por WO sem justificativa, será 

eliminada automaticamente daquela categoria do campeonato, ficando suspensa das 

próximas edições, por 2 anos. 

 

VII – DA PREMIAÇÃO 
 

 Ficam instituídos os seguintes prêmios por categoria: 

a) Campeão – Troféu e 18 medalhas  

b) Vice-campeão – Troféu e 18 medalhas  

c) Destaques – Troféus para os atletas destaques de cada categoria, que obtiverem 

maiores pontuações, segundo o App do iFUT (exceção para os destaques como 

goleiros, que será escolhido entre as equipes finalistas). 

 

VIII  – DAS MULTAS E PUNIÇÕES 
 

  Serão aplicados cartões nas cores amarelo, azul e vermelho na categoria sub 13 e 

14, se houver necessidade de advertência ou expulsão de atletas ou membros da 

Comissão Técnica.  

  Nas demais categorias não será usado o cartão vermelho, apenas o cartão 

amarelo para advertência e o cartão azul, onde o atleta deverá ser substituído por outro. 

Poderá ser usado o cartão vermelho nessas categorias somente para punição aos 

membros da Comissão Técnica. 

  Os cartões vermelho e azul só excluem o atleta ou treinador da partida, não 

havendo punição para partidas e/ou rodadas subsequentes. 
 

 Qualquer atitude que desrespeite, ofenda, tumultue ou que seja encarada 

como desrespeitosa aos oficiais de arbitragem ou a organização da competição, 

será passível de advertência, suspensão, perda de pontos ou exclusão do evento, 

ficando AS EQUIPES CIENTES QUE TAMBÉM RESPONDEM PELAS 

ATITUDES DOS PAIS DE SEUS ATLETAS. 

 

 PARÁGRAFO 1º - O enquadramento e a punição serão aplicados a critério da 

Organização da APB Cup. 
 

 

 

 



 
IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 TODA EQUIPE INSCRITA ESTÁ CIENTE E CONCORDA QUE É 

RESPONSÁVEL PELOS EXAMES MÉDICOS EM DIA DOS SEUS ATLETAS E 

A RESPONSABILIDADE E COBRANÇA PELOS REFERIDOS ATESTADOS 

DE SAÚDE CABE EXCLUSIVAMENTE A CADA AGREMIAÇÃO. A EFETIVA 

INSCRIÇÃO NESSA COMPETIÇÃO ATESTA, PARA OS DEVIDOS FINS, 

QUE TODOS OS ATLETAS DA EQUIPE PARTICIPANTE ESTÃO APTOS 

PARA A PRÁTICA ESPORTIVA DO FUTEBOL.  

 A Organização da APB Cup e a ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BRASÍLIA, onde serão realizadas as partidas, não se responsabilizarão por 

acidentes ocorridos com participantes do evento, ou por estes ocasionados a 

terceiros, antes, durante e depois das partidas. 
 

 As arbitragens estarão a cargo do quadro de árbitros contratados pela 

Organização da APB Cup e não serão aceitos vetos por nenhuma equipe participante. A 

critério da ORGANIZAÇÃO poderá haver afastamento de algum oficial de arbitragem 

que não atenda um nível técnico mínimo exigido. 
  

 As decisões da Organização serão irrevogáveis, não cabendo recurso a nenhum 

outro órgão esportivo ou de justiça comum. 
 

 Fica a cargo da Organização toda a divulgação do evento em jornais, revistas, 

rádios ou televisão, não cabendo as equipes e atletas participantes nenhum direito de 

arena. 

 

  Todos os atletas SEMIFINALISTAS DA SÉRIE OURO DA BSB CUP - 2ª 

EDIÇÃO e os FINALISTAS DA SÉRIE PRATA, NÃO poderão se inscrever na 

APB CUP ( atletas que jogaram nas categorias  sub 9, 10, 11, 12 e 13 ). 

NA categoria sub 8 NÃO poderão se inscrever para disputa da APB CUP, 

todos os atletas que se classificaram para o SUPERGRUPO – SÉRIE OURO da 

BSB CUP.  

  Na categoria sub 7 NÃO poderão se inscrever os ATLETAS FINALISTAS 

DA SÉRIE OURO. 

  Não haverá restrição para os os atletas que participaram da categoria SUB 06 da 

BSB CUP – 2ª EDIÇÃO. 

   Nas categorias sub 7 e 8, será permitida a inscrição somente se o atleta tiver 

atuado com idade inferior na BSB CUP, ou seja ainda no primeiro ano dessas 

categorias. 

      Esses atletas poderão se inscrever numa categoria acima na APB CUP, 

EXCEÇÃO PARA OS CAMPEÕES DA SÉRIE OURO, que não poderão atuar 

em nenhuma categoria. 

  A participação desses atletas em alguma partida acarretará na perda de 

pontos da equipe que os utilizou pelo placar de 3 x 0, sendo desconsiderado todos 

os gols, assistências e cartões da partida. 

 

 Todos as equipes participantes serão consideradas conhecedores do 

regulamento e/ou regras oficiais, bem como devem dar ciência a todos os 

PROFESSORES, ATLETAS  e/ou RESPONSÁVEIS sobre o teor deste 

documento. 

  


