
COPA GIL DE FUT8 APCEF/SP 2021  

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo - APCEF/SP 
Centro Comunitário – Cecom - Avenida Yervant Kissajikian, 1.256, Interlagos, capital.  

Telefone: (11) 5613-5601 - Fax: (11) 5612-4358.  
e-mail: esportes@apcefsp.org.br 

 

1. FINALIDADE 

1. Esta copa tem como finalidade: 

1. Homenagear o sócio Gilberto Almeida Prado e oferecer ao associado da APCE/SP, 

uma competição da modalidade FUT8, promovendo a qualidade de vida, bem-estar 

e integração entre seus participantes. 

2. INSCRIÇÃO 

1. Poderão se inscrever na copa: 

1.1. Associados titulares e dependentes da APCEF/SP; 

1.2. Usuário do clube da APCEF/SP. 

1.3. É permitido somente a inscrição de associados, acima 35 anos completos 

até o dia 07/11/2021. A exceção ficará para posição de GOLEIRO, permitindo 

ser acima de 18 anos. 

1.4. O período de inscrição será do dia 03/11/2021 à 14/11/2021, através do WhatsApp 

(11) 96334-1276, informando nome completo, número de matrícula, idade e posi-

ção. 

3. DISPUTA 

1. A copa será iniciada no dia 07/11/2021, as 9h, e encerrada no dia 12/12/2021, as 12h. 

2. A tabela de partidas e o elenco, de cada time, será divulgada no grupo de WhatsApp da 

copa, até dia 07/11/2021. 

3. Cada rodada será disputada nas seguintes datas: 07/11, 21/11, 28/11, 05/12 e 12/12. 

4. As partidas serão realizadas no campo de futebol do clube da APCEF/SP. 

5. Cada partida terá duração 65 minutos, sendo dois tempos de 30 minutos e 5 minutos para 

intervalo entre tempos. 

6. O sistema de disputa será classificatório (grupo e turno único, todos contra todos) e disputa 

de semifinal e final.  

7. A primeira partida de cada rodada começará no horário predeterminado. 

8. Cada time terá, no máximo, em campo, 8 jogadores, sendo sete jogadores de “linha” e um 

goleiro. 
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4. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

1. Em caso de empate por pontos (fase classificatória), serão adotados os seguintes critérios 

para o desempate, na ordem abaixo: 

1º - Confronto Direto; 

2º - Saldo de Gols; 

3º - Cartões Amarelos; 

4º - Sorteio. 

 

5. REGRAS 

1. Será obrigatório o uso de caneleiras por parte de todos os atletas presentes no local das 

partidas. Caso o atleta seja flagrado sem o uso do item, é passível de punição, a ser anunci-

ada pela arbitragem e pela organização da copa. 

2. Será obrigatório o uso de chuteira de trava, sendo de campo ou society (gramado natural). 

Caso o atleta seja flagrado sem o uso do item, é passível de punição, a ser anunciada pela 

arbitragem e pela organização da copa. 

3. Desrespeitar e/ou reclamar por gestos ou palavras, ofendendo a arbitragem, a organização, 

membros de seu time ou equipe adversária, é passível de punição, a ser anunciada pela 

arbitragem e pela organização da copa. 

4. Praticar vias de fatos contra a arbitragem, a organização, membros de seu time ou equipe 

adversária, é passível de punição, a ser anunciada pela arbitragem e pela organização da 

copa. 

5. Será decretado WO, o time que não estiver com, ao menos, 6 atletas em campo, em condi-

ções de jogo, no horário predeterminado de sua partida.  

6. Será decretado WO, caso uma equipe fique com menos de 6 atletas em campo, ao decorrer 

da partida, sendo encerrada e declarado a vitória por 1x0 ou pelo placar atual à equipe ad-

versária. 

                 7.    As faltas de campo serão punidas das seguintes formas: 

                       7.1. Cartão amarelo - O jogador ficará afastado do jogo por 2 minutos (cronometrado), 

sem direito a substituição. 

                       7.2. Cartão vermelho - O jogador é expulso da partida, podendo entrar outro no seu lugar 

após 4 minutos (cronometrado). 

                             7.3. O atleta expulso de uma partida terá que cumprir suspensão automática de uma 

partida, independentemente da fase. 

8 O atleta inscrito como GOLEIRO, com idade menor que 35 anos completos no dia 

07/11/2021, não poderá, em hipótese alguma, exercer a função de um jogador de linha. 
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6. PREMIAÇÃO 

1. Medalha para todos os atletas, conforme classificação final da copa. 

2. Troféus: 

- Artilheiro (Maior número de gols feitos, independentemente, do número de jogos); 

- Melhor Goleiro da Copa. 

7. COMISSÃO ORGANIZADORA 

1 Qualquer ato ou caso omisso que não tenha sido citado neste regulamento será avaliado e 

resolvido pela organização do torneio. 

2 A comissão organizadora será composta por: 

- Amauri Nogueira (Diretor de Esportes da APCEF/SP); 

- Departamento de Esportes da APCEF/SP. 

8. REGRAS DO JOGO 

1. A Copa Gil de FUT8 da APCEF/SP 2021 seguirá as regras oficiais da modalidade Futebol 

Society, conforme regulamento da Confederação de Futebol 7 do Brasil, com exceção das 

alterações descritas neste regulamento. 


