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COPA DO MUNDO PROFESSOR SATYRO DE FUTEBOL  

CATEGORIA – MASTER 

 

 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

 

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Esportes – 

SMESP, desejando contribuir decisivamente com as atividades esportivas do município, 

incentivando a prática do esporte, promove a COPA DO MUNDO PROFESSOR 

SATYRO DE  FUTEBOL  CATEGORIA- MASTER, na qual poderão participar  Clubes 

Sociais de nossa cidade e equipes convidadas pela coordenação da copa, e que atendam 

as condições impostas pelo presente regulamento. 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

ART. 1º - A coordenação da COPA DO MUNDO PROFESSOR SATYRO DE 

FUTEBOL, fica a cargo da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, sob o 

comando do Professor Emerson Dalzotto Santos. 

 

 

DAS EQUIPES:  

ART. 2º - Cada equipe regularmente registrada, poderá inscrever no mínimo 11 (onze) 

atletas e um número máximo 26 (vinte e seis) atletas, podendo registrar até a última 

rodada da 1ª fase, caso ainda tenha vagas a ser preenchida. 

Parágrafo Primeiro – Serão 02 (dois) goleiros com idade mínima de 50 (cinquenta) 

anos, 08 (oito) atletas de 50 (cinquenta) anos, 08 (oito) atletas de 55 (cinquenta e cinco) 

anos e 08 (oito) atletas de 60 (sessenta) ou mais. (sugestão para composição da equipe) 

Parágrafo Segundo – Obrigatório ter no campo de jogo 02 (dois) atletas de 60 (sessenta) 

anos, 04 (quatro) atletas de 55 (cinquenta e cinco) anos e 04 (quatro) atletas de 50 

(cinquenta) anos. 

Parágrafo Terceiro - Obrigatório a apresentação do documento de RG antes do início 

de cada partida, e caso tenha necessidade comprovante de residência. 

Parágrafo Quarto – Serão aceitas inscrições de atletas com 50 (cinquenta) anos nascidos 

no ano de 1972 e anos posteriores. 

 

 

DO SISTEMA DE DISPUTA 

ART. 3º - O sistema de disputa será da seguinte forma: 

01 (um) grupo com 05 (cinco) equipes e 01 (um) grupo com 04 (quatro) equipes, jogando 

todos dentro do mesmo grupo, classificando os 02 (dois) primeiros colocados de cada 

grupo. 2ª fase cruzamento olímpico, 1º grupo A x 2º grupo B, 1º grupo B x 2º grupo A. 

 

 



DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

ART. 4º - Os critérios de desempate serão os seguintes: 

1º - Confronto direto, quando empate entre 2 equipes 

2º - Saldo de gols, entre as equipes empatadas; 

3º - Gols sofridos; 

4º - Melhor equipe disciplinada, pontuação de cartões; 

5º - Sorteio. 

 

 

UNIFORME DE JOGO 

ART. 5º- Considera-se uniforme: camisa numerada, calção e meia (meião), chuteiras de 

travas ou chuteira de futebol suíço (society). 

Parágrafo único – Fica obrigatório o uso de caneleiras. 

 

 

DO TEMPO DE JOGO 

ART. 6º -  O tempo de jogo será de 80 (oitenta) minutos, com 02 (dois) tempos de 40 

(quarenta) minutos, com 10 (dez) minutos de intervalo. 

 

DA DISCIPLINA E CONTAGEM DE PONTOS 

ART. 7º - Pelas irregularidades serão adotadas as seguintes pontuações; 

Cartão Amarelo – 50 pontos; 

Cartão Vermelho – 200 pontos; 

 

 

DAS SUSPENSÕES POR CARTÕES 

ART. 8º - No controle dos cartões serão aplicados os seguintes procedimentos: 02 (dois) 

cartões amarelos uma partida, 01 (um) cartão vermelho seguido de 02 (dois) cartões 

amarelos uma partida, cartão vermelho direto (01) uma partida, cartão vermelho por 

agredir verbalmente ou fisicamente equipe de arbitragem ou atletas das equipes 

adversárias, (agressão) o atleta ou diretor será eliminado da competição. 

 

 

DAS REGRAS 

ART. 9º - As regras adotadas serão as oficiais do futebol de campo. 

 

 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

ART. 10º - As substituições serão livres, podendo o atleta substituído voltar ao campo de 

jogo em nova substituição. 

 

DOS DIAS DE JOGOS 

ART. 11º - Os jogos serão realizados aos domingos no período da manhã, ou em qualquer 

outro dia em comum acordo com as equipes participantes. 

 

 

DOS LOCAIS DE JOGOS 

ART. 12º - Os jogos serão realizados nos estádios das equipes participantes. 

 



DAS PREMIAÇÕES 

ART. 13º - De acordo com a classificação obtida, serão conferidos a EQUIPES 

participantes, atletas e comissão técnica, os seguintes prêmios: 

A - Troféu campeão, 28 (vinte e oito) medalhas de ouro; 

B - Troféu vice-campeão, 28 (vinte e oito) medalhas de prata; 

C - Troféu 3º colocado, 28 (vinte e oito) medalhas de bronze; 

D – 4º colocado 28 (vinte e oito) medalhas de bronze; 

E - Troféu artilheiro; 

F - Troféu goleiro; 

G - Troféu disciplina. 

H – Troféu Transitório. 

 

 

 

 

DATA DE INÍCIO 

ART. 14º - O início da Copa do Mundo Professor Satyro de Futebol Master, está previsto 

para o dia 06 de NOVEMBRO, ou em qualquer outra data próxima, proposta pela 

coordenação da copa. 

 

 

OBS: PODERÁ PARTICIPAR DA COPA SOMENTE ATLETAS QUE RESIDEM 

NO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, 


