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DIRETORIA DE FUTEBOL 

 

 XIV COPA DE MIÚDOS E MIUDINHOS DE FUTEBOL  

 

REGULAMENTO GERAL 

 

TÍTULO I – DAS FINALIDADES 

Art. 1º - A XIV Copa de Miúdos e miudinhos de Futebol, tem por finalidade motivar e incentivar a 

prática do futebol do Grêmio Literário Português, visando à integração das crianças associadas, 

ressaltando o aspecto formativo e sócio educativo. 

 

TÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO: 

Art. 2º - Constituirão poderes da XIV Copa de Miúdos e Miudinhos:  

- Presidente de Honra: ALÍRIO GONÇALVES  

- Patrono da Copa: ANTÔNIO DE MOURA CARREIRA  

- Coordenador Geral: LÚCIO RAMOS  

- Comissão Disciplinar: Dr. FERNANDO OLIVEIRA   

- Comissão Técnica: GANDUR ZAIRE FILHO 

 

CAPÍTULO I – DAS COMPETÊNCIAS: 

Art. 3º - Da Coordenação Geral: 

a) Organizar e dirigir os jogos; 

b) Designar os membros das comissões; 

c) Zelar pelo cumprimento do presente regulamento; 

d) Resolver os casos omissos. 

Art. 4º - Do Presidente de Honra/ Patrono 

a) Prestigiar os Jogos. 

Art. 5º - Da Comissão Disciplinar: 

a) Apreciar os casos de protestos e disciplinas no decorrer dos jogos. 

Art. 6º - Da Comissão Técnica: 

a) Coordenar as atividades e segurança dos jogos; 

b) Providenciar os meios materiais e instalações para realização das partidas, tais 

como: regulamento, tabelas, escolha de árbitros, relatório final etc..; 

c) Zelar pelo cumprimento do presente regulamento. 

 

CAPÍTULO II – DOS PARTICIPANTES: 

Art. 7º - Participarão da XIV Copa de Miúdos e Miudinhos de Futebol, os filhos de associados que 

compreendem a faixa etária de 05 a 08 anos para os Miudinhos e de 09 a 12 anos para os Miúdos 

completados no ano da competição. 

 

CAPÍTULO III – DO UNIFORME 

Art. 8º - O uniforme para todas as equipes será o modelo oficial fornecido pelo patrocinador do 

evento. 

Único – O modelo e as cores dos uniformes deverão ser adotados por todos os atletas de cada 

equipe, em todos os jogos. 

 

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES 

Art. 9º - As inscrições dos atletas serão aceitas até as 18h00 do dia 05 de outubro de 2017, ou até 

as equipes se completarem (Cap.9º, Art.30, Item C), devendo a competição ser realizada no 

período de 05/10 a 12/11/2017. 

Art. 10° – As inscrições dos atletas serão feitas online através do site oficial do clube 

(www.gremioportugues.com.br).  

Art. 11° – Só poderão ser inscritos associados que estiverem em dias com suas obrigações e que 

estejam de conformidade com o que estabelece o Art. 7º e o seu Parágrafo Único. 

Art. 12º - Não haverá prorrogação de inscrição. 

Único – A formação das equipes será feita pela coordenação técnica da Zê-efe, com a supervisão 

da diretoria de esporte do Grêmio Literário Português, obedecendo os critérios das informações 

contidas nas fichas de inscrições.   

 

 



 

 

CAPÍTULO V – DA ABERTURA 

 

Art. 13o – As equipes deverão, obrigatoriamente, participar da solenidade de abertura com seus 

respectivos atletas uniformizados. 

 

CAPÍTULO VI – DOS JOGOS 

Art. 14 – Serão realizados as sextas  no período noturno e aos domingos pela manhã com rodadas 

duplas (jogo preliminares e jogos principais), sendo que os jogos principais começarão dez minutos 

após o encerramento dos jogos preliminares. 

Paragrafo 1º – A rodada de abertura prevista para o dia 05 de outubro de 2017 será realizada em 

período noturno, podendo qualquer outra se necessário for, para atender interesses da 

Coordenação, também ser realizada em outro período. 

Paragrafo 2º - Excepcionalmente para cumprimento de rodada utilizaremos algumas datas de 

quarta-feira contidas na tabela. 

Art. 15º - As equipes que atuarem nos jogos preliminares e principais deverão estar quinze minutos 

antes para o preenchimento de súmula. 

Art. 16º - Os jogos terão inicio na hora marcada e com tolerância máxima de 10 minutos. 

Art. 17º - A equipe que não comparecer na hora marcada de seu jogo, perderá por W x O, sendo 

creditados três pontos ao vencedor. 

Art. 18º - As equipes concorrentes só poderão participar de uma partida, desde que seus atletas 

estejam devidamente uniformizados com material fornecido pelo patrocinador do evento. 

Art. 19º - A tabela e os horários das partidas serão divulgados pela Diretoria de Esporte através dos   

meios de comunicação do clube. 

 

CAPÍTULO VII – DOS PRÊMIOS 

Art. 20º - Serão conferidos prêmios individuais e por equipe. Os prêmios individuais constarão de 

medalhas e serão conferidos aos atletas que obtiverem os primeiros, segundos e terceiros lugares 

respectivamente, assim como medalhas de participação as demais equipes . As equipes campeãs 

e vice receberão troféus. Serão premiados ainda com troféus, o artilheiro, o goleiro menos vazado 

e o melhor jogador, nas duas categorias. 

Único – O melhor jogador da competição será escolhido através da votação de jurados escolhidos 

pela Coordenação Geral, entre pessoas da platéia, antes de cada partida. Ao final de cada partida 

os votos serão recolhidos pela Coordenação para devida apuração e crédito aos atletas votados. 

 

 

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 21º - Após a publicação deste regulamento, ninguém poderá alegar o seu desconhecimento 

para justificar o não cumprimento das suas normas. 

Art. 22º - Os horários dos jogos serão rigorosamente respeitados, salvo conveniência da 

Coordenação Geral. 

Art. 23º - Os árbitros pertencentes ao quadro de formação da Federação Paraense de Futebol 

serão designados pela Comissão Técnica e não poderão ser recusados pelas equipes. 

Art. 24º - Todo protesto desde que fundamentado integralmente deverá ser dirigido a Diretoria de 

Esporte, que o encaminhará à Comissão Disciplinar, devendo o mesmo ser encaminhando pelo 

coordenador técnico da equipe no prazo de vinte e quatro horas após a realização de cada jogo. 

Art. 25º - O atleta que cometer infração que na interpretação do árbitro é considerada como grave, 

será substituído e ficará no banco por um período de 05 minutos, podendo retornar ao jogo. Em 

caso de reincidência será substituído em definitivo. 

Art. 26o – Poderão ser feitas substituições a qualquer momento, assegurado a cada um dos 

atletas o tempo mínimo de atuação de 10 minutos, salvo por situação de ordem física ou do 

disposto do artigo 25 do presente regulamento. 

Único – É importante ressaltar que essa obrigatoriedade só prevalece caso os atletas que 

compõem o banco de reservas, não tenham participado do jogo. 

Art. 27o – Todos os recursos relacionados aos jogos serão apreciados pela Coordenação Geral. 

Art. 28o – O atleta que ferir as normas disciplinares ou ética esportiva, cometer irregularidades no 

transcorrer dos jogos, estará sujeito às penalidades estabelecidas pela Comissão Disciplinar. 

Art. 29o – As penalidades são as seguintes: 

a) Advertência; 

b) Suspensão; 



c) Eliminação da Competição. 

 

 

 

 

REGULAMENTO DA MODALIDADE 

 

CAPITULO IX – DA MODALIDADE 

Art. 30 – DA COMPETIÇÃO 

a) A competição de Miúdos será composta de duas chaves com três equipes cada, que jogarão 

entre si na primeira fase classificatória, passarão para fase final as duas equipes de cada 

chave que somarem o maior número de pontos ao final de seus jogos classificatórios. Jogando 

a semifinal o 1º melhor pontuado da chave A X 2º melhor pontuado da chave B, 1º melhor 

pontuado da chave B x 2º melhor pontuado da chave A. Nesta fase final zera o número de 

pontos e a decisão de 3º e 4º lugar será entre os perdedores do 1º e do 2º jogo e a grande final 

entre os vencedores do 1º e do 2º jogo. Em caso de empate em números de pontos entre duas 

ou mais equipes na fase classificatória serão considerados os seguintes critérios de 

desempate: 

1º) Saldo de gols 

2º) Número de vitorias 

3º) Sorteio  

 

 

b) A competição de Miudinhos será disputada entre 04 (quatro) equipes jogando todas entre si na 

1ª fase e a 2ª fase os confrontos serão dirigidos conforme a pontuação das equipes na 1ª fase, 

sendo campeã a que somar o maior número de pontos ao final das partidas previstas na 

tabela. Em caso de empate entre duas ou mais equipes em números de pontos ao final de 

seus jogos, para se conhecer o campão será considerado o seguinte critério: 

1º) Confronto direto 

2º) Número de vitórias 

3º) Saldo de gols 

4º) Sorteio 

c) Cada equipe poderá inscrever no máximo 15 atletas. 

d) Os atletas deverão usar qualquer tipo de calçado adequado a piso sintético, não sendo 

permitido atuar descalço. 

e) Cada partida terá duração de 30 minutos, dividido em três tempos de 10 minutos, com 2 

minutos de intervalo para cada tempo, para os Miudinhos e de 40 minutos, divididos em 

quatro tempos de 10 minutos, com 2 minutos de intervalo para cada tempo para os Miúdos. 

f) Os Jogos serão disputados em futebol pelada. 

g) Cada equipe será composta de 08 jogadores, sendo que o número mínimo para iniciar a 

partida será de 06 atletas que poderão ser substituídos de acordo com o que estabelece o Art. 

26o do Regimento Geral em seu Parágrafo Único. 

 

Art. 30 – DA PONTUAÇÃO 

a) Para efeito de pontuação serão obedecidos os seguintes critérios. 

 Por vitória: 03 pontos. 

 Por empate: 01 ponto. 

 Por derrota: 00 ponto. 

 


