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REGULAMENTO DA COPA ZICO 2013 

 
I - DAS FINALIDADES, ORGANIZAÇÃO E OUTROS. 

 

Art.1º - A “COPA ZICO - 2013”, competição de futebol de 

campo, de forma amadora, com regras aqui estabelecidas e, nos 

casos omissos, de acordo com as regras de jogo definidas pela 

FIFA, será promovida e dirigida pela Organização da Copa 

Zico, em conformidade ao disposto neste regulamento e 

legislação vigente, tendo por finalidade promover a 

integração entre jovens de todo o Brasil, através da prática 

do futebol de campo. 

 

Art.2º - A “COPA ZICO – 2013” será realizada dos dias 13 a 22 

de julho de 2013. Do dia 13 ao dia 21 de julho de 2013, a 

competição será realizada no Centro de Futebol Zico, 

localizado na Av. Miguel Antônio Fernandes 700-Recreio dos 

Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, onde ocorrerão as fases 

classificatórias, quartas-de-finais e semifinais de cada 

categoria. No dia 22 de julho de 2013, os jogos finais de 

cada categoria serão realizados no Estádio João Havelange 

(Engenhão). Todos os dias de competição terão partidas sendo 

iniciadas às 9h. 

 

Art.3º - Caberá à Organização da Copa Zico elaborar as 

tabelas de jogos e modifica-las quando necessário, adotar as 

providências de ordem técnica necessárias à sua realização, 

designar e alterar dia, hora, campo e local para as partidas, 

quando necessário, sobretudo, em razão das condições 

climáticas. 

 

Art. 4º - A Copa Zico será disputada em quatro categorias, 

sendo elas: Sub11, Sub13, Sub15 e Sub17, sendo certo que cada 

uma das quatro categorias terá dezesseis vagas disponíveis. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES. 

 

Art. 5º - A reserva da vaga será realizada mediante o 

pagamento integral da respectiva taxa de inscrição, e envio 

do comprovante de depósito por e-mail ( copazico@gmail.com ), 

com os dados da equipe e a indicação da categoria a que se 

pretende inscrever, conforme indicado no Título III – Da Taxa 
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de Inscrição. As primeiras dezesseis equipes de cada 

categoria que fizerem o procedimento mencionado nesse artigo 

terão preferência na inscrição definitiva, com exceção das 

vagas previamente reservadas. Se, por acaso, alguma equipe 

e/ou seu representante realizar o depósito e a categoria 

escolhida não tiver mais vaga, o dinheiro será devolvido, sem 

qualquer multa ou ônus, sendo essa a única hipótese para 

devolução do valor depositado. 

 

Art. 6º - A confirmação da inscrição se dará com a 

apresentação do comprovante de depósito, devidamente 

compensado, juntamente com a apresentação da Ficha de 

Inscrição de Atletas (“FIA”), integral e devidamente 

preenchida, na secretaria do Centro de Futebol Zico, até a 

hora e dia do Congresso Técnico. Após checagem da 

regularidade do depósito, do regular preenchimento da FIA e 

da disponibilidade de vaga, a organização da Copa Zico 

fornecerá um comprovante de inscrição à equipe participante, 

que será enviado por e-mail e/ou entregue pessoalmente, de 

acordo com a disponibilidade da Organização da Copa Zico. 

 

Art. 7º - O Congresso Técnico ocorrerá no dia 11 de julho de 

2013, às 19h no auditório do Centro de Futebol Zico (endereço 

no Art. 2º). 

 

Art.8º - Todos os responsáveis pelas equipes deverão estar 

identificados na FIA, assim como os atletas de cada equipe. O 

responsável pela equipe deverá apresentar cópia e original do 

documento de identidade e CPF. Participarão do Congresso 

Técnico somente aquelas equipes que tiverem comprovadamente 

realizado o pagamento da respectiva taxa de inscrição. No 

Congresso Técnico serão realizados os sorteios que definirão 

as tabelas de cada categoria. 

 

Parágrafo primeiro. A FIA e o regulamento estarão 

disponíveis na página da Copa Zico no endereço 

www.facebook.com/CopaZico, bem como as tabelas e resultados 

da competição, quando disponíveis. 

 

Parágrafo segundo. A FIA de cada equipe poderá ser 

alterada, mediante informação à Organização da Copa Zico, até 

antes do seu primeiro jogo na competição. Após o início da 

primeira partida da equipe na competição, a FIA não poderá 

ser alterada. 

 

III – DA TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 

Art. 9º. – O pagamento da taxa de inscrição deverá ser 

efetuado entre o dia 25 de março de 2013 e o dia 10 de julho 

de 2013. 

 

http://www.facebook.com/CopaZico
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Parágrafo primeiro. O pagamento da taxa de inscrição 

somente poderá ser realizado através de depósito identificado 

em conta corrente que será informada pelo staff da Copa Zico, 

mediante solicitação do pretenso participante, conforme o 

parágrafo segundo abaixo. 

 

Parágrafo segundo. O contato do pretenso participante 

para informações acerca do valor da taxa de inscrição e a 

conta corrente para depósito poderá ser feito através de e-

mail para copazico@gmail.com ou contato por telefone 

(21/2490-2431 / 2490-0340), informando o nome da equipe e em 

qual categoria pretende participar. 

 

Parágrafo terceiro. O comprovante de depósito bancário 

deverá ser apresentado/enviado à Organização da Copa Zico, 

conforme indicado no Título II – Das Inscrições. 

 

Parágrafo quarto. Ao se inscrever na Copa Zico, a equipe 

inscrita estará aceitando, de forma irrevogável e 

irretratável, as regras e condições contidas no presente 

regulamento, e concorda em acatar as decisões da Organização 

da Copa Zico, inclusive em caso de alteração pontual do 

presente regulamento antes do início da competição. 

 

Parágrafo quinto. Caso a equipe participante pretenda 

realizar o depósito em cheque deverá fazê-lo de forma 

antecipada ao prazo para pagamento do dia 10 de julho de 

2013, mencionado no Art. 9º, observando o prazo legal para 

compensação do cheque. No dia do Congresso Técnico (Art. 7º), 

o valor do cheque já deve ter sido compensado e estar 

disponível. Caso contrário, a Organização da Copa Zico 

poderá, a seu critério, impedir a participação da equipe no 

Congresso Técnico e, ainda, na Copa Zico. 

 

IV – DO SISTEMA DE DISPUTA. 

 

Art. 10º - Cada equipe será constituída por 12 (doze) atletas 

no mínimo e 20 (vinte) atletas no máximo. 

 

Art. 11º - A Copa Zico será disputada de acordo com este 

Regulamento, e, em campo, as equipes deverão ser constituídas 

por 01 goleiro e 10 jogadores em campo.  

 

Parágrafo único. Cada categoria disputará a competição 

de forma totalmente isolada e independente no que se refere à 

tabela e apuração final de resultado, sagrando-se um Campeão, 

um Vice-Campeão e um Terceiro Colocado para cada categoria. 

 

Art. 12º - À equipe campeã e à equipe vice-campeã de cada 

categoria, será conferido um troféu, de posse definitiva. 

 

mailto:copazico@gmail.com


 

  
Página 4/8 

 
  

Art. 13º - Além dos troféus referidos no art. 12º, os atletas 

da equipe campeã, da equipe vice-campeã e da equipe terceira 

colocada de cada categoria receberão medalhas. 

 

Art. 14º - Em cada categoria, a disputa pela terceira 

colocação será realizada pelos perdedores das semifinais, 

logo após a última semifinal, sendo certo que tal decisão 

dar-se-á por cobrança de tiros livres diretos da marca do 

pênalti numa série inicial de 05 (cinco) cobranças 

alternadas. Permanecendo o empate ao final desta série, 

haverá cobranças individuais até que haja um vencedor. 

 

Art. 15º - Receberão também Troféus (um para cada) da 

Organização da Copa Zico o: artilheiro, o goleiro destaque da 

competição, o atleta de linha destaque da competição, de cada 

categoria. 

 

Parágrafo primeiro. O artilheiro, em cada categoria, 

será o atleta com o maior número de gols, independente do 

número de jogos que disputou, conforme resultados contidos 

nas súmulas, valendo apenas gols marcados durante o tempo 

regulamentar das partidas. 

 

Parágrafo segundo. O goleiro destaque da competição, 

em cada categoria, será definido pela Organização da Copa 

Zico, segundo seus próprios critérios. 

 

Parágrafo terceiro. O atleta de linha destaque da 

competição, em cada categoria, será o mais votado por todos 

os técnicos (ou responsável pela equipe na ausência de 

técnico). A votação se dará sempre ao final de cada partida. 

Cada técnico/responsável deverá votar em quem considerou ser 

o melhor atleta da equipe adversária. 

 

Art. 16º - A entrega dos prêmios somente ocorrerá na 

cerimônia de premiação que se realizará após as finais no 

Engenhão. 

 

Art. 17º. - A “COPA ZICO 2013”, em cada categoria, será 

disputada em 04 (quatro) fases: fase classificatória, 

quartas-de-finais, semifinais e final. 

 

Parágrafo primeiro. - Na fase classificatória, as 

equipes serão distribuídas em 04 (quatro) grupos (A, B, C e 

D) de 04(quatro) equipes. Todas as equipes jogarão entre si 

em confronto direto, dentro dos próprios grupos, 

classificando-se para as quartas-de-finais os dois primeiros 

de cada grupo. Nessa fase, valerá o sistema de pontos ganhos: 

a) por vitória – 03 (três) pontos; b) por empate – 01 (um) 

ponto; e c) por empate com vitória nas cobranças livres 
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diretas – 02 (dois) pontos (conforme indicado no Título VI – 

Dos Critérios de Desempate). 

 

Parágrafo segundo. - Nas quartas-de-final: i) a equipe 

classificada em primeiro do grupo A confrontará a segunda 

classificada do grupo B; ii) a equipe classificada em segundo 

do grupo A confrontará a primeira classificada do grupo B; 

iii) a equipe classificada em primeiro do grupo C confrontará 

a segunda classificada do grupo D; e IV) a equipe 

classificada em segundo do grupo C confrontará a primeira 

classificada do grupo D; 

 

Parágrafo terceiro. - Nas semifinais o vencedor do 

confronto i) confrontará o vencedor do confronto iii), 

enquanto que o vencedor do confronto ii) confrontará o 

vencedor do confronto iv). 

 

Parágrafo quarto. - A Copa Zico será decidida em uma 

única partida disputada no Estádio João Havelange (Engenhão) 

pelos vencedores das semifinais de cada categoria.  

 

Parágrafo quinto. - Caso o número de equipes inscritas 

em uma determinada categoria seja inferior a 16 (dezesseis), 

a Organização da Copa Zico poderá ajustar a tabela e a 

forma/sistema de disputa, a seu exclusivo critério. 

 

V - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE. 

 

Art. 18º. - Ocorrendo empate em números de pontos ganhos 

entre duas ou mais equipes num mesmo grupo, na fase 

classificatória, serão aplicados os seguintes critérios para 

desempate:  

 

a) Melhor saldo de gols; 

b) Maior número de vitórias; 

c) Maior número de gols marcados; 

d) Confronto direto. 

e) Menor número de cartões vermelhos recebidos; 

f) Menor número de cartões amarelos recebidos; 

g) Sorteio. 

 

Art. 19º. - Perderá por WO, a equipe que: i) não comparecer 

ao local destinado ao jogo no horário determinado na tabela, 

sendo certo que será respeitada uma tolerância de 15 (Quinze) 

minutos; ii) comparecer com um número inferior a 07 (sete) 

atletas; iii) por qualquer motivo for impedida e/ou eliminada 

pela Organização da Copa Zico de disputar a partida; e iv) 

recusar-se a continuar a partida por qualquer pretexto e/ou 

ficar reduzida em campo a menos de 07 (sete) atletas. 
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Parágrafo Primeiro. - As equipes deverão se apresentar 

ao Delegado do jogo 30 (trinta) minutos antes de cada 

partida, devidamente uniformizada, para assinatura da súmula 

do jogo. 

 

Parágrafo Segundo. - A equipe adversária beneficiada com 

WO, vencerá pelo placar de (3 x 0), que será o parâmetro a 

ser usado para os critérios de desempate do art. 18º deste 

regulamento. 

 

Art. 20º. - Nas partidas da fase classificatória, ocorrendo 

empate no tempo normal de jogo, ocorrerá uma disputa por 

cobrança de tiros livres diretos da marca do pênalti numa 

serie inicial de 01 (uma) cobrança alternada (“mata-mata”). 

Permanecendo o empate ao final desta série, haverá cobranças 

individuais até que haja um vencedor. 

 

Art. 21º. - Nas partidas de quartas, semifinais e finais, 

ocorrendo empate no tempo normal de jogo, a decisão dar-se-á 

por cobrança de tiros livres diretos da marca do pênalti numa 

serie inicial de 05 (cinco) cobranças alternadas. 

Permanecendo o empate ao final desta série, haverá cobranças 

individuais até que haja um vencedor. 

 

VI - DAS PARTIDAS. 

 

Art. 22º. – Em conformidade com a tabela de cada categoria, 

os campos e durações das partidas serão de: 

 

Sub-11 – Campo 3: 20 minutos cada tempo, com intervalo de 5 

minutos.  

Sub-13 – Campo 3: 20 minutos cada tempo, com intervalo de 5 

minutos.  

Sub-15 – Campo 1: 25 minutos cada tempo, com intervalo de 5 

minutos.  

Sub-17 – Campo 1: 25 minutos cada tempo, com intervalo de 5 

minutos.  

 

Parágrafo Único. Caso haja condição climática 

desfavorável ou por qualquer outro motivo que impeça a 

utilização dos campos de grama natural, as partidas serão 

transferidas para o campo de grama sintética. 

 

Art. 23º. - Quando houver coincidência de camisa da mesma cor 

e não havendo acordo entre as equipes, será feito um sorteio 

para indicar a equipe que deverá trocar a sua camisa ou usar 

o colete oferecido pela instituição. 

 

Art. 24°. - Os atletas deverão estar devidamente 

uniformizados para a prática de futebol de campo, com camisas 

numeradas seguindo a numeração contida na FIA. É obrigatório 
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o uso de caneleira por todos os atletas. Caso haja alguma 

ausência de material devido para o jogo, caberá ao delegado 

da partida arbitrar se tal condição é impeditiva à 

participação na partida ou não. 

 

Art. 25º. - Como medida de ordem administrativa e técnica 

indispensável à segurança e à normalidade da competição, 

deverá ser observado que no local destinado ao banco dos 

reservas, somente poderão permanecer os atletas e mais 03 

pessoas. 

 

Art. 26º. - As substituições de atletas durante os jogos 

serão no máximo em número de 09 (nove), não podendo retornar 

o atleta substituído no mesmo jogo.  

 

VII – DA CONDIÇÃO DE JOGO. 

 

Art. 27º. - Todos os atletas inscritos na competição 

(contidos na FIA) devem apresentar documento de identificação 

com foto (carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho 

ou Carteira escolar com o carimbo da escola – seja qualquer um dos 

documentos mencionados, há a obrigação de ser original), ao 

delegado da partida antes de cada partida da competição, para 

que se verifique a condição de jogo. 

 

Art. 28º. – A equipe que colocar em campo qualquer atleta que 

for identificado, como federado e/ou profissional em qualquer 

entidade de organização esportiva da modalidade futebol de 

campo, no ano de 2013, será automaticamente desclassificada 

da competição. 

 

Parágrafo Único: Havendo desclassificação de uma 

equipe por esta razão e comprovado que o atleta federado 

participou de outras partidas anteriores, todos os resultados 

desses jogos serão revertidos a favor dos respectivos 

adversários pelo escore de 3 x 0 (partidas passadas ou 

futuras). 

 

Art. 29º. – Terão idade limite para participar da categoria: 

Sub11 os atletas nascidos até 2002; Sub13 os atletas nascidos 

até 2000; Sub 15 os atletas nascidos até 1998; e Sub17 os 

atletas nascidos até 1996. A falta de cumprimento desse 

artigo acarretará a eliminação da equipe que colocou o atleta 

com idade irregular em campo, aplicando-se o previsto no 

parágrafo único do art. 28º. 

 

VIII - DOS CARTÕES. 

 

Art. 30º. O jogador que receber um cartão vermelho estará 

automaticamente suspenso da próxima partida e será julgado 

pela Organização da Copa Zico, com base na súmula do juiz. 
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Caso a infração seja considerada grave, o atleta poderá ser 

suspenso por mais uma ou 2 partidas. 

Parágrafo Único. Os cartões amarelos não terão efeito de 

suspensão. 

 

IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

Art. 31º. - Todas as questões, casos omissos e dúvidas 

surgidas durante a competição que não estejam presentes no 

regulamento serão dirimidas pela Organização da Copa Zico. 

 

Art. 32°. – Os responsáveis pelas equipes, devidamente 

identificados nas FIA de cada equipe, ao se inscreverem na 

Copa Zico, devem se certificar de obter a autorização dos 

pais de todos os atletas inscritos na Copa Zico para a 

participação no evento, obter atestado médico declarando a 

aptidão de todos os atletas de sua equipe para participar de 

competição de futebol de campo, bem como permitir, com a 

anuência dos pais dos atletas, que a imagem das equipes e dos 

atletas possam ser utilizadas com o fim de divulgação da Copa 

Zico. 

 

Art. 33º. - Toda parte disciplinar e de arbitragem, inclusive 

a aplicação de cartões e suas consequências, serão regidas 

por este Regulamento e, se necessário, decididas pela 

Organização da Copa Zico. 

 

Art. 34º. - Em qualquer caso de eliminação de atleta e/ou 

equipe da Copa Zico, não haverá restituição de valores pagos. 

 

Art. 35º. As associações que tenham concordado em participar 

da Copa Zico reconhecem a legitimidade do presente 

regulamento e o aprovam integralmente, sem restrições. 

 

X – EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA. 

 

Art. 36º. A Copa Zico é organizada para integração entre 

crianças, adolescentes, professores, amigos, pais e 

familiares. Nessa linha, não será admitido, independente de 

motivo ou razão, nenhum tipo de preconceito, desrespeito e/ou 

agressão (verbal ou física), nem qualquer atitude contrária a 

moral e aos bons costumes, sendo certo que, caso isso ocorra, 

a equipe e/ou seu atleta poderá ser eliminada (o) da 

competição, a critério da Organização da Copa Zico. 

 

Boa sorte a todos! 
 

 

ORGANIZAÇÃO DA COPA ZICO - 2013 


