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Capítulo I - Disposições Preliminares e objetivo  

Art. 1 - A COPA ARNALDO JANSSEN 2020 é uma competição intercolegial que tem por 
objetivo incentivar a prática desportiva no meio estudantil, com o propósito de 
valorizar os benefícios educacionais e comportamentais inerentes ao esporte, como 
amizade, cooperação, disciplina, ética, inclusão, integração, participação, respeito 
mútuo, solidariedade, superação e trabalho coletivo, além de incentivar o 
envolvimento de projetos sociais na competição. 

Art. 2 - O presente Regulamento contém normas que regerão a COPA ARNALDO 
JANSSEN 2020. 

Capítulo II - Da Organização e Execução 
 
Art. 3 - A Copa Arnaldo Janssen 2020 é um evento promovido e realizado pelo Colégio 
Arnaldo Unidade Funcionários. 
Art. 4 - Ao colégio Arnaldo Unidade Funcionários, cabe: 

 organizar e dirigir a competição;  

 elaborar as tabelas dos jogos, levando em consideração os interesses técnicos e 
administrativos da competição;  

 tomar as providências de ordem técnica, necessárias à organização do evento;  

 escalar as equipes de arbitragem e representantes que atuarão nos jogos;  

 examinar as súmulas e relatórios dos jogos, aprovando ou não cada resultado; 

 encaminhar à Comissão Disciplinar as súmulas e relatórios dos jogos nos quais, 
porventura, ocorrerem irregularidades;  

 aplicar as medidas disciplinares determinadas pela Comissão Disciplinar; 

 efetuar modificações nas tabelas de jogos, nos casos de necessidade 
comprovada.  

 
Art. 5 - À Comissão Disciplinar caberá aplicar, de forma imediata e em procedimento 
sumário, sanções disciplinares especificadas no capítulo XVII deste Regulamento, em 
função de infrações cometidas antes das disputas e durante ou após suas realizações, 
e que estejam registradas nas súmulas ou documentos similares dos árbitros, 
representantes de arbitragem, etc. 
 
Capítulo III - Do Período de Realização 
 
Art. 6 - A Copa Arnaldo Janssen 2020 será realizada no período de maio a novembro de 
2020, no Colégio Arnaldo Unidade Funcionários e nas escolas inscritas. Caberá a cada 
Instituição de Ensino adaptar-se à programação previamente estabelecida e divulgada 
pelo Colégio Arnaldo Unidade Funcionários. 
 
 



 

Capítulo IV - Da Inscrição e participação de atletas 
Art. 7 - Somente poderão participar da competição equipes escolares e equipes 
convidadas.  
Art. 8 - De acordo com o calendário, as inscrições da Instituição de Ensino e de atletas 
serão feitas por meio de formulário próprio, disponível no site 
www.colegioarnaldo.com.br, obedecendo ao prazo estipulado. Logo em seguida, será 
realizada a reunião técnica para sorteio de chaves, tabelamento e organização de 
horários. 
Para confirmar a participação, os colégios deverão quitar os boletos bancários 
referentes ao custeio de árbitros e premiação, no valor de R$ 50,00* por atleta, com o 
pagamento mínimo de 10 atletas, entregar a ficha de cadastro e a autorização de 
imagem assinada pelo responsável legal de cada atleta. 
Art. 9 – Os colégios inscritos podem inscrever mais de uma equipe respeitando o 
pagamento mínimo de 10 atletas por equipe. 
Art. 10 - Poderão participar atletas dentro do padrão técnico de desempenho 
esportivo definido pelos professores na reunião técnica. 
Art. 11 – O treinador tem o dever de cumprir as normas estabelecidas pela comissão 
organizadora via grupo de whatsapp. 
Parágrafo único: o aluno não poderá representar mais de uma equipe no ano. 
Art. 12- Para identificação e participação nos jogos, tanto dos alunos-atletas quanto da 
Comissão Técnica, somente será aceito um documento original com foto e data de 
nascimento – carteira identidade, passaporte, carteira de trabalho, carteira de 
identificação do colégio, etc. 
 
Capítulo V- Da Faixa Etária 
Art. 13 – A Copa Arnaldo Janssen 2020 será disputada nas seguintes modalidades e 
categoria: 

 Basquete feminino sub-15 – atletas nascidas até 2005 

 Basquete masculino sub 14 – atletas nascidos até 2006 

 Basquete masculino sub-17 – atletas nascidos até 2003 + 4 atletas 2002 por 
partida 

 Futsal feminino sub-14 – atletas nascidas até 2006 

 Futsal Masculino sub 12 – atletas nascidos até 2008 

 Futsal Masculino sub 14 – atletas nascidos até 2006 

 Handebol feminino sub 12 – atletas nascidas até 2008 

 Handebol feminino sub-14 – atletas nascidas até 2006 

 Handebol feminino sub-17 – atletas nascidas até 2003 + 4 atletas 2002 por 
partida 

 Handebol masculino sub 12 – atletas nascidos até 2008 

 Handebol masculino sub 14 – atletas nascidos até 2006 

 Handebol masculino sub 17 – atletas nascidos até 2003 + 4 atletas 2002 por 
partida 

 

http://www.colegioarnaldo.com.br/


 

Capítulo VI - Locais de jogos 

§ 1º - Os jogos serão realizados no Colégio Arnaldo unidade Funcionários e nas escolas 
participantes. 

Capítulo VII - Do Material Esportivo e Uniforme 

Art. 14 - As equipes deverão apresentar-se para os jogos devidamente uniformizadas, 
de acordo com as regras oficiais de cada modalidade. Toda a Comissão Técnica deverá 
usar calça comprida ou bermuda, camisa, tênis ou sapato. Seus componentes deverão 
ser obrigatoriamente maiores de 18 anos. Cada escola participante será responsável 
pela confecção e manutenção dos uniformes de suas equipes. As camisas dos 
uniformes deverão ser numeradas obrigatoriamente nas costas. 

Capítulo VIII - Da Reunião Técnica  

Art. 15 – A reunião técnica será feita via grupo de whatsapp e o sorteio de chaves por 
transmissão ao vivo via instagram. 

Art. 16 - Durante a realização da reunião técnica, serão apresentadas as normas que 
regerão a competição. 

Capítulo IX - Das Partidas e Sistema de Disputa 
 
Art. 17 - Em função do número de participantes da Copa Arnaldo 2020, o sistema de 
disputa será definido na reunião técnica. 
Art. 18 - As partidas serão regidas de acordo com as regras oficiais da modalidade, 
observando-se as adaptações específicas da competição. 
 
Art. 19 - A equipe que não se apresentar em condição para a partida até 15 (quinze) 
minutos após o horário marcado na tabela será considerada perdedora por W x O e 
perde 3 pontos. 

Capítulo X - Do Protocolo dos Jogos  
 
Art. 20 - As equipes deverão apresentar-se uniformizadas e documentadas para a 
partida pelo menos 20 (vinte) minutos antes do horário marcado para o seu início.  
Art. 21 - Somente poderão permanecer na área dos bancos das equipes os alunos-
atletas substitutos e 4 (quatro) dirigentes, sendo eles um técnico, um assistente 
técnico e dois acompanhantes, devidamente identificados.  
Art. 22 - Nenhuma partida poderá ser iniciada e disputada sem a presença do 
professor de Educação Física ou técnico responsável pela equipe. Em caso de 
desqualificação do professor ou técnico responsável pela equipe, esta só poderá 
continuar com a presença de um acompanhante maior de idade, respeitando-se um 
prazo de até 15 minutos para reinício da partida. 



 

Parágrafo único - Na falta de um assistente técnico ou acompanhante antes do início 
da partida, a equipe será declarada perdedora com o placar de 20x00 no basquete, 
10x00 no handebol e 05x00 no futsal. 
Nota 1 - Caso a equipe vencedora esteja com o placar superior, será esse o resultado 
oficial no momento da interrupção. 

Nota 2 – Caso a equipe vencedora esteja com o placar inferior, manter-se-á o placar 
disposto neste artigo.  
 
Art. 23 – Cada escola deve tentar comparecer aos jogos com o número mínimo de 
atletas por modalidade.  
Art. 24 – Caso a equipe se apresente com um número abaixo do mínimo exigido neste 
Regulamento, o jogo será realizado normalmente. 

Capítulo XI - Da Pontuação e Critérios de Desempate  
 
Art. 25 - Para a Copa Arnaldo Janssen 2020, será adotada a seguinte contagem: 

Vitória 3 pontos 

Empate 2 pontos 

Derrota  1 ponto 

 
Art. 26 - Para efeito de classificação, serão adotados os seguintes critérios de 
desempate:  
Entre duas equipes: 

1- Confronto direto 
2- Maior número de vitórias 
3- Maior Saldo de gols  
4- Maior Saldo average (divisão dos gols pró pelos gols contras) em todos os jogos 

da fase 
5- Menor número de gols contra em todos os jogos da fase 
6- Maior número de gols pró em todos os jogos da fase 
7- Sorteio 

Empate entre três ou mais equipes: 

1- Maior número de vitórias 
2- Maior Saldo de gols  
3- Maior Saldo average (divisão dos gols pró pelos gols contras) em todos os jogos 

da fase 
4- Menor número de gols contra em todos os jogos da fase 
5- Maior número de gols pró em todos os jogos da fase 
6- Sorteio 

 



 

Capítulo XII - Penalidades e Punições:  
Art. 27 – O(s) aluno(s)-atleta(s), membro da Comissão Técnica ou dirigente que for 
desqualificado de uma partida, mediante apresentação do relatório do árbitro ou 
representante de arbitragem junto à súmula do jogo, ficarão suspensos 
automaticamente por 1 (uma) partida.  
§ 1º - A suspensão será cumprida na partida imediatamente posterior àquela em que 
ocorreu a desqualificação.  
§ 2º - Se, em julgamento posterior, houver a punição por mais de uma partida, será 
considerado para cumprimento o jogo da suspensão automática.  
Art. 28 - A equipe que descumprir o Art. 12 e 13 deste Regulamento, mediante 
denúncia comprovada por uma equipe participante, será desclassificada da 
competição e todos os seus resultados serão cancelados. 

Art. 29 – Fica definido como de inteira responsabilidade das equipes a organização, 
cobranças disciplinares e contenção da sua torcida, podendo a equipe ser punida 
com desclassificação da equipe na competição caso o problema não seja resolvido. 

 
 
Capítulo XIII - Da Suspensão, Interrupção e Transferências dos jogos  
 
Art. 30 - O árbitro, a partir do momento em que entra na quadra para início de suas 
funções, é a única autoridade competente para determinar, por motivo relevante, a 
interrupção, transferência ou suspensão da partida, depois de ouvido o representante 
de arbitragem. Quando ocorrerem interrupções prolongadas, por motivos relevantes, 
o árbitro deverá decidir as medidas que serão tomadas, a fim de restabelecer as 
condições normais para o prosseguimento, transferência para outro local ou 
suspensão definitiva da partida.  
Art. 31 - A critério da arbitragem, são motivos relevantes para a interrupção de uma 
partida:  

 mau estado da quadra que torne o jogo impraticável ou perigoso;  

 iluminação inadequada;  

 falta de garantia momentânea à integridade física ou psicológica das pessoas 
envolvidas no jogo em questão;  

 conflitos ou distúrbios momentâneos na quadra, tais como invasão, arremesso 
de objetos, etc.  

Art. 32 – A critério da arbitragem, são motivos relevantes para a suspensão definitiva 
de um jogo:  

 falta de garantia irremediável à integridade física ou psicológica das pessoas 
envolvidas no jogo;  

 conflitos ou distúrbios graves na quadra, tais como invasão e arremesso de 
objetos.  

Parágrafo único – O árbitro, junto com o representante da arbitragem, deverá 
determinar a suspensão definitiva do jogo. 



 

Capítulo XIV - Da Premiação:  
Art. 33 - A premiação: 

Todos os atletas das equipes e comissão técnica receberão uma medalha no final da 
competição de acordo com sua classificação. 

 
Capítulo XV - Das Sanções Disciplinares  
 
Art. 34 - As ocorrências disciplinares serão julgadas pela Comissão Disciplinar.  
Parágrafo único - A Comissão Disciplinar se reunirá com a presença de 3 (três) 
membros efetivos e tomará as decisões por maioria de votos dos presentes. As 
apelações da Comissão Disciplinar deverão ser encaminhadas à organização da 
competição. 

 
Art. 35 - São passíveis de punições todos aqueles que direta ou indiretamente 
estiverem ligados às competições.  
Art. 36 - A Comissão Disciplinar aplicará as penalidades conforme o Código 
Disciplinar/2020.  
Art. 37 - As sanções disciplinares entrarão automaticamente em vigor a partir da 
divulgação por escrito. Todas as decisões da Comissão Disciplinar serão publicadas em 
boletim. 
Art. 38 - Alunos-atletas e dirigentes participantes do Campeonato que estiverem nas 
arquibancadas, aguardando seu horário de jogo ou assistindo às partidas, que 
cometerem atitude ou conduta antidesportiva, grosseira ou grave, contra alunos-
atletas, árbitros, dirigentes, coordenadores, representantes de arbitragem ou 
público, bem como conflito entre torcidas, se forem identificados e relatados pela 
equipe de arbitragem ou pelos representantes de arbitragem da partida, serão 
automaticamente suspensos por 1 (uma) partida e poderão ser julgados pela 
Comissão Disciplinar/2020. 

Art. 39 - As escolas que apresentarem recurso sem fundamento poderão ser punidas 
pela Comissão Disciplinar/2020. 

 
Capítulo XVI - Das Disposições Específicas  
Art. 40 - Os jogos serão disputados em 2 (dois) tempos de 20* (vinte) minutos corridos 
(inclusive no basquete e futsal), com intervalo de 5 (cinco) minutos entre eles.  
Art. 41 - Das Substituições  
a) As substituições serão livres. 

Art. 42 – O(a) aluno(a)-atleta poderá ser inscrito(a) na súmula de jogo mediante a 
apresentação da documentação até o intervalo do 3º para o 4º tempo de jogo. 



 

Todavia, sua equipe deverá ter o número mínimo de alunos-atletas presentes para 
iniciar a partida, de acordo com o Art. 22 e em conformidade com o Art. 26.  

Art. 43 – O sistema de marcação é livre. 

Art. 44 - Será considerada mandante do jogo a equipe que se encontrar à esquerda da 
tabela de jogo. As cores do uniforme de cada equipe serão definidas antes da 
competição. 

Art. 45 - Em caso de empate no basquete, serão realizados períodos extras de 3 (três) 
minutos corridos, tantos quantos forem necessários, até se definir um vencedor. No 
handebol e futsal, será realizado um tempo extra de 5 minutos e, se persistir o 
empate, serão cobrados 5 sete metros ou pênaltis, se, mesmo assim, não houver o 
vencedor, serão realizadas cobranças alternadas. 

Art. 46 – Cada técnico deve levar para os jogos uma bola em condições de jogo. O 
tamanho da bola será definido no congresso técnico. 

Art. 47 – O aluno-atleta da categoria inferior pode representar a categoria superior, 
desde que pague duas inscrições. 

Art. 48 - Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer 
outro objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos-atletas, e será 
permitido o uso de esparadrapo. 

Art. 49 - O uso dos óculos só será permitido com autorização por escrito do 
responsável pelo aluno-atleta, entregue à equipe de arbitragem antes do início da 
partida e com o utensílio da corda de segurança dos óculos. 

 
Capítulo XVII 
Das Disposições Finais  
Art. 50 - Caberá à Instituição de Ensino inscrita a responsabilidade pela assistência 
médica dos alunos-atletas e Comissão Técnica, antes das partidas e durante ou após 
suas realizações, considerando-se que os alunos-atletas inscritos na competição 
submeteram-se a exames médicos, não apresentando nenhuma anomalia que os 
inabilite à prática esportiva, e que seus pais ou responsáveis estão cientes e 
autorizam a participação na competição. Os atestados médicos devem estar de posse 
da escola, podendo ser solicitados a qualquer momento pela organização da 
competição. 

Art. 51 – O Colégio Arnaldo Unidade Funcionários não se responsabilizará por objetos 
esquecidos no dia da competição 

Art. 52 – O Colégio Arnaldo Unidade Funcionários será responsável pela organização 
da competição. A quadra deverá estar liberada, em condições de jogo, 20 (vinte) 



 

minutos antes do horário marcado para o início da partida, com os equipamentos 
necessários para a realização da modalidade. 

Art. 53 - As escolas têm direito a recurso contra possíveis irregularidades realizadas 
por equipes adversárias, sendo necessária, para tal interposição, cuja apresentação 
deverá ocorrer até 24h após a realização da partida. Esse recurso deverá ser escrito e 
assinado pelo representante da Instituição de Ensino, cabendo o ônus da prova ao 
denunciante. 

§ 1º - Só poderá apresentar recurso a equipe participante da partida em que ocorreu o 
fato gerador. A entrega das provas deverá ser feita até 2 horas antes da reunião da 
Comissão Disciplinar.  
§ 2º- O recurso quanto à irregularidade de aluno-atleta poderá ser apresentado ao 
Colégio Arnaldo Unidade Funcionários a qualquer tempo, cabendo o ônus da prova ao 
denunciante. Caso comprovada a irregularidade, a equipe será desclassificada da 
competição.  
§ 3º- A utilização de alunos-atletas de forma irregular acarretará a imediata eliminação 
da escola. Todos os seus resultados serão anulados e a escola poderá ficar impedida de 
participar, no ano seguinte, da competição em questão e o valor pago não será 
devolvido. 

§ 4º- Dirigentes, professores ou alunos-atletas que apresentarem protestos 
descabidos, injuriosos, ou críticas infundadas à organização do evento poderão ser 
punidos pela Comissão Disciplinar e deverão pagar uma multa no valor de R$50,00.  
§ 5º- O colégio Arnaldo Unidade Funcionários, independentemente da denúncia, 
poderá solicitar da escola, a qualquer tempo, a comprovação da veracidade das 
informações prestadas no preenchimento das fichas de inscrições dos alunos-atletas. 

 
Art. 54 - O representante da escola será responsável por todos os atos que 
transgridam a prática sadia da atividade esportiva ou qualquer dano causado a 
terceiros, ou aos locais de disputa por membros de sua delegação, a partir do ato de 
inscrição da escola.  
Parágrafo único: Em caso de danos materiais causados nas instalações dos locais de 
competição, a escola responsável deverá indenizar a parte lesada no valor 
correspondente ao custo do reparo do referido dano, até 24 horas após o 
recebimento de comunicação por escrito, sob pena de ser retirada desta e de futuras 
competições. 

Art. 55 - Em caso de não comparecimento da equipe ao local de jogo, não caberá 
recurso sob alegação de mau tempo, trânsito, transporte ou dificuldade de localização 
do local. 

Art. 56 – Os sons e/ou imagens dos alunos-atletas, obtidos nos locais da competição - 
individual ou coletiva - assim como a dos professores, técnicos, árbitros, 
representantes de arbitragem, dirigentes das equipes inscritas e demais envolvidos 



 

na competição poderão ser utilizados pela organização da competição a título de 
divulgação, sem fins comerciais, nos seguintes meios: site, em revista ou livros, 
jornais, emissoras de rádio e televisão, outdoor, locais de competição e mídias 
sociais. 

Parágrafo único: Fica expressamente autorizada a utilização das marcas, insígnias e 
emblemas de todas as equipes participantes da Copa Arnaldo Janssen 2019 para 
divulgação do próprio evento, em situação jornalística ou promocional, exceto para 
fins comerciais. 

Art. 57 - As escolas participantes reconhecem a Justiça Desportiva como única e 
definitiva instância para resolver as questões que surjam entre elas e a organização do 
evento e desistem de recorrer à Justiça Comum para esses fins.  
Art. 58 – Os dirigentes das instituições de ensino estão cientes de que poderá ocorrer 
fiscalização do exercício dos profissionais inscritos presentes nos Jogos, por parte dos 
respectivos Conselhos Regionais Profissionais, não tendo a Comissão Organizadora 
nenhuma responsabilidade sobre eventuais atitudes legais dos respectivos Conselhos. 

Art. 59 – À Comissão Disciplinar caberá aplicar, de forma imediata e em procedimento 
sumário, as sanções disciplinares, especificadas em função de infrações cometidas 
antes das disputas e durante ou após suas realizações, registradas nas súmulas ou 
documentos similares dos árbitros, representantes de arbitragem, coordenadores de 
modalidades, etc.  
Art. 60- Este Regulamento é o conjunto de disposições que regem a Copa Arnaldo 
Janssen 2020. Todas as pessoas a ele vinculadas serão consideradas conhecedoras de 
todos os seus termos, submetendo-se, sem reserva alguma, às suas disposições e 
consequências. 

 
Art. 61 – São de competência da organização do campeonato a interpretação deste 
Regulamento e a responsabilidade de zelar pelo seu cumprimento.  
Art. 62 - Os casos omissos serão resolvidos pela equipe organizadora do evento. 

Responsável-técnica  
Gracielle Bravos 

Coordenação de Esportes 

esportes@colegioarnaldo.com.br 
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