
ADENDO N° 01 AO 

REGULAMENTO DA SUPERCOPA REDE CUCA DE FUTSAL 
 
CAPÍTULO V - DAS NORMAS TÉCNICAS 
 
Art. 10º – Os jogos serão regidos pelas regras oficiais da Confederação Brasileira de Futsal e pelo que dispuser 
este Regulamento. 

 

LEIA-SE: 

 
Art. 10º – Os jogos serão regidos pelas regras oficiais da Confederação Brasileira de Futsal e pelo que dispuser 
este Regulamento, para fins de classificação serão obedecidos os seguintes critérios de pontuação e 
desempate: 
 
10.1 – Pontuação: 
 
I. 03 (três) pontos por vitória; 
II. 01 (um) ponto por empate; 
III. 00 (zero) ponto por derrota. 
 
10.2 – Em caso de empate entre equipes em número de pontos ganhos, a classificação obedecerá aos 
seguintes critérios de desempate: 
 
I - Confronto direto; 
II - Maior número de vitórias; 
III - Maior saldo de gols; 
IV - Maior número de gols prós; 
V - Critério disciplinar; 
VI - Sorteio. 

 

CAPÍTULO VI - SISTEMA DE DISPUTA 

 

Art. 14º – A Competição de Futsal Masculino terá formato de eliminatória simples, com 32 (trinta e duas) equipes, 
dividindo em: 1º fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. 

 

§ 1º - A competição de Futsal Feminino terá formato de eliminatória simples, com 32 (trinta e duas) equipes, 
dividindo em: 1º fase, quartas de final, semifinal e final. 

 

LEIA-SE: 

 

§ 1º - A competição de Futsal Feminino terá o seguinte formato com as 14 equipes pré inscritas: 

 

1ª Fase – Fase classificatória: Será disputada em rodízio simples – todos contra todos dentro de sua chave. 

 

2ª Fase – Fase quartas de final: Será disputada pelas equipes classificadas em 1° lugar de cada chave e os 
03(TRÊS) melhores 2° lugares (1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD, 1ºE, 1º melhor 2º, 2º melhor 2º e 3º melhor 2º), e se definirão 
os cruzamentos conforme abaixo: 

  

QF 1 - 1ºA x 1ºD  QF 2 - 1ºB x 3º melhor 2º 

QF 3 - 1º C x 2º melhor 2º QF 4 - 1ºE x 1º melhor 2º 

 

3ª Fase – Fase semifinal: Será disputada pelos vencedores das quartas de final, observando-se os 
cruzamentos abaixo: 

 

1ª semifinal: Vencedor da QF 1 contra vencedor da QF 4 

2ª semifinal: Vencedor da QF 2 contra vencedor da QF 3 

  

4ª Fase – Fase final: Será disputada entre os vencedores da fase semifinal. 

  

Classificação final: As demais colocações de 3º ao 14º serão definidas através do índice técnico. 

 

 

 



 

Parágrafo único: Caso se obtenha uma quantidade de confirmação de inscrições diferente ao descrito acima 
no inciso § 1º, o sistema de disputa e a confecção oficial da tabela de jogos serão definidos pela comissão 
organizadora. 

 

CAPÍTULO IX – DOS JOGOS 

 

Art. 19º – A equipe que não se apresentar, sem razão justificável, na quadra de jogo no horário determinado na 
tabela oficial, findado o prazo de tolerância de 15(quinze) minutos, após autorização da coordenação técnica 
será declarada ausente e perderá o jogo pelo placar de 0x1, a equipe presente vencerá o jogo pelo placar de 
1x0, que serão adotados para fins de classificação. 

 

LEIA-SE: 

 

Art. 19º – A equipe que não se apresentar, sem razão justificável, na quadra de jogo no horário determinado na 
tabela oficial, findado o prazo de tolerância de 15(quinze) minutos, após autorização da coordenação técnica 
será declarada ausente e perderá o jogo pelo placar de 0x1, a equipe presente vencerá o jogo pelo placar de 
1x0, que serão adotados para fins de classificação. Estando o jogo sem atraso no horário de início a tolerância 
será contada a partir do horário determinado na tabela de jogos, caso o jogo anterior tenha ultrapassado este 
horário a contagem iniciará pelo horário de término deste jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Fernando de Freitas Barros Munguba 

DIRETOR DE FORMAÇÃO, ESPORTE E TRABALHO 

INSTITUTO CUCA 

 

 

 

 

 

 

 

Márcio Henrique Barroso Araújo 

PRESIDENTE 

INSTITUTO CUCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


