XI COPA MACABI RIO 2018

CAPÍTULO I – Do objetivo
Art 1º - Desenvolver a prática desportiva dos jovens da comunidade judaica, bem como promover a
integração social entre os participantes. A organização e a realização do evento estarão a cargo da
MACABI RIO – email: macabirio.com.br@gmail.com e website: www.macabirio.com.br

CAPÍTULO II – Dos Jogos
Art. 2º - As competições esportivas serão realizadas nas dependências dos Clubes: Hebraica e Monte
Sinai. Caso haja necessidade de um local extra, este será definido posteriormente. Os dias de
competições serão nos dias 23 e 30/09, 07 e 14/10 no horário de 8 às 18 horas para o Futsal. Caso
haja necessidade, devido ao grande número de inscrições ou problemas como chuva, quadra com
problemas etc., a organização do evento poderá transferir o período das competições para outra data
a ser definida.
Art. 3º - Todas as equipes participantes deverão apresentar-se para os jogos e competições
devidamente identificados e uniformizados para a prática da modalidade e haverá uma tolerância de
10 (dez) minutos, somente para o primeiro jogo da rodada do dia. Nos demais não haverá tolerância.
Art. 4º - Não haverá tempo para aquecimento em quadra.
Art. 5o - A não apresentação da equipe participante no horário previsto para o início da partida
implicará na perda dos pontos do jogo em questão, por W.O.
Parágrafo único – Será considerado W.O a não presença da equipe no horário previsto para início da
disputa ou com um número menor de atletas que o permitido para início de disputa (somente são
considerados os atletas devidamente inscritos e identificados). A equipe vence com o placar de 2x0
ou com o maior placar que a equipe perdedora já sofreu. Isto é, se a equipe que não compareceu ao
jogo já tiver perdido de 4 x 1 e 1 x 0. O placar de 4 x 1 se repete para a partida em questão.
Art. 6o - As tabelas e horários dos jogos e competições serão estabelecidos pelos organizadores e
divulgados pela Macabi Rio.
Art. 7o - A Macabi Rio se reserva o direito de alterar tabela e jogos com o objetivo de aperfeiçoar o
andamento dos Jogos.
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Capítulo III - Categorias
Art. 8o - A modalidade futsal será disputada nas 3 categorias:
Sub 07 – nascidos em 2011 e 2012
Sub 09 - nascidos em 2009 e 2010
Sub 11 - nascidos em 2007 e 2008
Fut-7 em 1 categoria:
Sub 13 - nascidos em 2005 e 2006
Obs: Haverá no último dia do evento um grande aulão de Futsal para a categoria Sub-05.

CAPÍTULO IV – Da Inscrição e Participação
Art. 9º - As inscrições das categorias sub 7, 9, 11 só poderão ser feitas POR EQUIPES – Amigos
poderão se reunir na escola, no clube, nos movimentos juvenis, nas sinagogas e inscrever sua equipe.
Cada equipe deverá ter no mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) atletas. É OBRIGATÓRIO que
cada equipe tenha um adulto responsável, que irá responder por ela junto à organização do evento e
será denominado COORDENADOR DA EQUIPE. Cada equipe deverá ter um TÉCNICO
formado ou estudante de Educação Física. Somente ele poderá ficar em quadra com a equipe.
Somente serão aceitas inscrições de no máximo 8 (oito) equipes por categoria.
a) Os atletas do futsal serão inscritos em apenas uma equipe e uma categoria. Não será
permitido ao atleta jogar em mais de uma equipe. As equipes serão inscritas em apenas uma
categoria, só podendo o atleta participar da categoria em que estiver inscrito.
b) As equipes serão compostas por até 10 atletas. Todas as equipes receberão 10 uniformes.
b1) No Futsal cada equipe poderá utilizar apenas (02) atletas federados em quadra
durante as partidas. Atletas federados poderão ser substituídos por outros, federados ou não.
b2) Será considerado federado o atleta que tiver sido inscrito junto à F.F.S.E.R.J. (Federação
de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro) entre 01 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de
2018. A equipe que descumprir esses artigos será declarada perdedora da partida em que isso
acontecer. Em caso de reincidência, a equipe será eliminada do torneio.
b3) É obrigatório substituir 3 atletas na metade no primeiro tempo. Se algum jogador não
tiver jogado meio tempo, ele deve entrar na primeira metade do segundo tempo. Obrigatoriamente
todo atleta tem que jogar ao menos meio tempo de cada jogo, isto é: 5 minutos no sub-7 e sub-9. E 6
minutos no sub-11.
c) As equipes deverão se apresentar uniformizadas (meiões, caneleiras, shorts e camisas iguais) –
todos receberão shorts e camisas numeradas da organização.
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Artigo único: A inscrição será feita online pelo website – www.macabirio.com.br
a) Ficha Coletiva da Equipe – o coordenador da equipe clicará no link específico e preencherá
todos os itens obrigatórios. Importante ter em mãos o comprovante bancário com o valor
total da inscrição da equipe para que finalize a operação (a inscrição não será enviada
para a Macabi Rio sem o comprovante de pagamento escaneado). O preenchimento dos
atletas (1-10) a numeração deverá obedecer a ordem das camisas dos jogadores na hora do
jogo. A numeração será fixa (definitiva) durante a Copa. A inscrição só estará validada
após o recebimento do e-mail de confirmação enviado pela Macabi Rio. Posteriormente
será enviado para cada equipe inscrita, um modelo da Ficha Individual para que cada atleta da
equipe preencha e o Coordenador entregue no Congresso Técnico.
b) Ficha de Inscrição Individual – Os atletas da categoria Sub-13, clicarão no link específico e
preencherão todos os itens obrigatórios. Importante ter em mãos o comprovante bancário
com o valor total da inscrição para que finalize a operação (a inscrição não será enviada
para a Macabi Rio sem o comprovante de pagamento escaneado). A inscrição só estará
validada após o recebimento do e-mail de confirmação enviado pela Macabi Rio.
• Todos os atletas participantes deverão estar associados a uma entidade judaica – sócio
proprietário (ou similar) de clube, aluno de escola judaica, sinagoga, colônia de férias,
movimento juvenil, associação. Esta informação constará no link da ficha coletiva da equipe
e do individual. Solicitamos que este ponto seja devidamente respeitado por todos, tanto
pelos coordenadores de equipes, como pelos atletas inscritos individualmente.
• A qualquer momento um atleta poderá ser solicitado a apresentar documento confirmando sua
faixa etária. Para isso todos deverão ter consigo a identidade ou outro documento oficial.

Art. 10º - O Período de Inscrições irá de 20 de julho a 20 de agosto/18. Posteriormente cada
equipe inscrita receberá um nome (uma cidade de Israel), designado pela Comissão Organizadora do
evento, em concordância com a equipe inscrita. Até a data de 20 de agosto equipes que já
participaram da Copa anteriormente terão preferência na manutenção do nome e somente o
Coordenador poderá fazer isso. Após esta data, o time perderá a chance de continuar com o nome
do ano anterior.
Art. 11º - Cada categoria terá o seu valor de inscrição, que deverá ser depositado em C/C da Macabi
Rio e o comprovante bancário será enviado (item obrigatório) no ato da inscrição online.
i.

Sub 07, Sub 09, Sub 11- Inscrições até o dia 20/08 (2ª. feira) - valor de R$ 2.500,00. Após
esta data, se ainda houver chance de inscrição, o valor será de R$ 3.000,00;

ii.

Sub-13 – Inscrições até o dia 20/08 (2ª. feira) – valor de R$ 70,00. Após esta data, se ainda
houver chance de inscrição, o valor será de R$ 80,00.

O cancelamento da inscrição só poderá ser feito por equipe (nas categorias Sub 07, Sub 09, Sub 11)
até o dia 30/08/2018. Após esta data nenhum valor será devolvido.
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Central de Atendimento: Informações pelo telefone (21) 2205-0375 (entre 9:00 e meio dia), ou
diretamente na nossa sede - Rua das Laranjeiras, 346 no mesmo horário.

Os pagamentos das taxas de inscrições só serão aceitos através de depósito bancário na conta da
Macabi Rio.
Macabi Rio
Banco Bradesco - 237
Agência 3002
Conta Corrente nº 0289042-9 CNPJ 00.731.464/0001-78
A inscrição do time deverá ser efetuada em um único depósito.
Capítulo V – Do Sistema, formas de disputa e regras
Art. 12º - O sistema de disputa será definido de acordo com o número de equipes, conforme
descrito abaixo:

Forma de Disputa
As partidas serão disputadas em dois (02) tempos de 10 minutos corridos sem intervalo do 1º para o
2º tempo para as Categorias Sub-07 e Sub-09, em 2 tempos corridos de 12 minutos sem intervalo
do 1º para o 2º tempo para a Categoria Sub-11.
Nos jogos de semifinais (se houver) e finais faremos com o último minuto de jogo regulamentar (2º
tempo) parando o cronômetro a cada vez que o jogo for interrompido.
Resultado por pontos
Vitória = 3 Pontos / Empate = 1 Ponto / Derrota = 0 Ponto / W. O = -1 Ponto
Critério de Desempate
1) Confronto direto
2) Saldo de gols.
3) Maior número de gols.
4) Menor número de gols contra
5) Sorteio

No caso de empate no jogo da semifinal será declarado vencedor a equipe que tiver melhor
colocação na primeira fase do torneio.
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No caso de empate no jogo da final:
1) Prorrogação de 5 minutos
2) Se persistir empatado, disputa de penalty: 3 cada lado, cobranças alternadas após sorteio.
3) Se persistir empatado, uma disputa de penalty alternada até que se conheça o vencedor.

Regras
a) Serão obedecidas as regras da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, salvo alterações
deste regulamento.

i.

Cartão amarelo – primeira advertência

ii.

Cartão azul – O atleta será suspenso por 2 minutos da partida em jogo, o time fica com
um jogador a menos. Se seu time levar 1 gol, um jogador poderá entrar do time e o
jogador punido somente após os 2 minutos de suspensão;

iii.

Cartão vermelho - tem a punição mínima de um jogo de suspensão automática e
dependendo do relatório do árbitro a punição poderá ser maior de acordo com o
julgamento do tribunal disciplinar. O atleta deverá sair de quadra. O time poderá
substituir este jogador somente após 2 minutos ou, se levar um gol durante esses 2
minutos, pode colocar outro jogador;

iv.

Na metade do primeiro tempo o jogo será paralisado pela arbitragem e 3 atletas devem
ser substituídos e só poderão voltar a jogar no segundo tempo. Se o time tiver mais
reservas, estes poderão entrar neste momento ou deverão jogar a primeira metade do
segundo tempo. Todos os atletas inscritos na súmula do jogo, deverão jogar no mínimo
metade de cada tempo. O arbitro também irá sinalizar a metade do segundo tempo.

v.

Se por motivos de contusão houver uma substituição de jogador com período inferior a
metade de um tempo, e este atleta voltar a ter condições de jogar, ele deve completar a
minutagem mínima de 5 minutos (sub-7 e 9) e 6 minutos (sub-11).

vi.

O time que infringir a regra de participação máxima de atletas federados, poderá ser
punido com a perda do jogo por W.O.

vii.

Cada equipe terá direito a um pedido de tempo de 30’’ em cada período de jogo;

viii.

As equipes que não se apresentarem com, no mínimo, 7 jogadores perderão a partida por
W.O.
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ix.

Lançamento com a mão dos goleiros não poderá ser efetuado de área á área (direto). Se
porventura isso acontecer, deverá ser cobrado um tiro livre indireto pelo adversário (tal
situação não é caracterizada como falta).

Mais esclarecimentos sobre as PUNIÇÕES:
Caso o jogador receba cartão Azul, ele fica 2 minutos fora. O time fica com 4 jogadores por 2
minutos ou, caso leve um gol, um outro jogador pode entrar no jogo. O jogador punido só poderá
voltar a campo após 2 minutos.
Caso o jogador receba cartão vermelho, este jogador será eliminado da partida, retirado de quadra e
não poderá participar do próximo jogo. O time ficará com 4 jogadores por 2 minutos. Caso leve um
gol antes disso, poderá colocar um outro jogador na quinta posição.

Bolas de jogo:
Categoria Sub-07 Penalty Max 50 ou 100, Kagiva 50 ou 100
Categoria Sub-09 e Sub-11 Penalty Max 100 ou Kagiva 100

CAPÍTULO VI – Do Comitê Disciplinar
Art. 13o - O Comitê Organizador nomeará três membros para a Comissão Disciplinar com direito a
voto. Os nomes dos mesmos serão informados no início do torneio.
Art. 14º - Das Penalidades
A) Gravíssimas / Graves
I - Vias de fato e/ou brigas entre atletas e responsáveis
§ 1º Em ambiente de jogo (somente se relatada em súmula, por árbitro responsável)
Pena – Além de pena disciplinar desportiva, o atleta será imediatamente excluído das competições
desportivas.
§2º Fora de ambiente de jogo.
O infrator poderá ser denunciado por qualquer membro da organização da Copa ou por funcionário
da equipe de segurança.
Pena – O atleta será imediatamente excluído das competições desportivas. Se houver participação de
membro da delegação ou responsáveis, este será imediatamente expulsos da Copa.
II - De participação indevida
Em caso de recurso sob veracidade de identificação e idade do atleta, será convocado o responsável
pela equipe a comparecer perante a comissão disciplinar acompanhando o menor com os documentos
originais.
Pena – Em caso de irregularidade, o atleta será excluído dos jogos restantes e os jogos que em que
este atleta disputou de maneira irregular terão seu resultado original anulado (mesmo que tenha
ocorrido derrota para o infrator) e convertido para W.O em favor do adversário. A MACABI RIO
notificará a coordenação da equipe infratora. No caso de algum time utilizar atletas federados em
número superior ao autorizado, o jogo em que isso tiver ocorrido será anulado e os pontos passarão
para o time adversário. Em caso de reincidência, o time será excluído do evento.
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III - Vandalismo e ou Depredação
O infrator poderá ser denunciado por qualquer membro da organização da Copa ou por funcionário
da equipe de segurança. Pena – Expulsão imediata da Copa e o responsável responderá pelo
ressarcimento do valor do bem destruído ou danificado.

Art. 15º - Toda e qualquer infração disciplinar, assim como casos omissos neste regulamento, serão
julgados pelo Comitê disciplinar e após a punição não caberão recursos.

Capítulo VII – Da Assistência Médica
Art. 16o – A responsabilidade da assistência médica aos participantes de cada equipe ficará a cargo
das mesmas. A MACABI RIO recorrerá ao Departamento Médico, montado em cada clube apenas
para os primeiros socorros, com auxiliares de enfermagem. Cada atleta deverá trazer seu cartão de
plano de saúde nos dias de jogo.
Capítulo VIII – Do Congresso Técnico
Art. 17º - A Macabi Rio será a responsável pela montagem das tabelas de jogos das 4 categorias da
XI Copa Macabi Rio 2018 que serão entregues no Congresso Técnico marcado para o dia
17/09/2018, no Clube Monte Sinai.
Capítulo IX – Das Premiações
Art. 18º - Ficam instituídos os seguintes prêmios para os atletas participantes: medalhas para o 1º e
2º colocados por categoria, medalhas de participação para os demais atletas. A organização
excepcionalmente poderá, em caso de necessidade, ofertar até, no máximo, duas medalhas a mais por
equipe e modalidade.
Capítulo X – Da Categoria Sub-13
Art. 19º - O torneio do Sub-13 será de Futebol de 7 realizado em dia único, no campo do Clube
Monte Sinai. As inscrições serão feitas individualmente e a divisão das equipes ficará por conta da
organização do evento. O sistema de disputa será baseado no Capítulo V desse Regulamento.
*Casos omissos dos regulamentos das modalidades serão resolvidos, em primeira instância, pelo
comitê organizador. É de competência da Comissão Técnica da Macabi Rio qualquer situação que
venha a ser modificada neste regulamento.
** Qualquer reclamação, recurso ou solicitação à Organização do Evento somente poderá ser feita
pelo COORDENADOR da equipe e por escrito.
CONTAMOS COM A COLABORAÇÃO DE TODOS OS PAIS E RESPONSÁVEIS NO
CUMPRIMENTO DE TODAS AS REGRAS DESTE REGULAMENTO.
Informações: (21) 2205-0375 ou e-mail : macabirio.com.br@gmail.com
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