
BRAZIL FOOTBALL CUP 
5º Campeonato Internacional de Futebol Infanto-Juvenil 

Juiz de Fora – Minas Gerais – 28 de Julho a 04 de Agosto de 2012 
 
 
                                                                                   
 
 
       REGULAME	TOS E CO	DIÇÕES GERAIS 
 
 
 
CAPÍTULO 1 – DO CO0HECIME0TO DO REGULAME0TO 
 
ART. 1º - O Evento denominado BRAZIL FOOTBALL CUP – 5º CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTEBOL INFANTO-
JUVENIL, a ser realizado no período de 28 de Julho a 04 de Agosto de 2012, conforme programa divulgado é promovido e organizado 
pela empresa New Line Turismo e Eventos Ltda. CNPJ 26.993.014/0001-47, e obedecerá ao disposto neste regulamento, seus anexos e 
resoluções. 
 
ART. 2º - O Campeonato será disputado nas seguintes categorias: 
 
MASCULINO: 
PRÉ-MIRIM -        Nascidos em 2001/2002 (campo oficial) 
MIRIM -  Nascidos em 1999/2000 (campo oficial) 
INFANTIL -  Nascidos em 1997/1998 (campo oficial)  
JUVENIL -  Nascidos em 1995/1996 (campo oficial) 
 
Parágrafo Primeiro: Para atender os diferentes critérios utilizados nas datas limites de idade das Federações de Futebol da Europa, E.U.A 
e Canadá, o BFCup criou uma exceção de regra especial que pode ser solicitada à Comissão Organizadora do evento, por escrito, para 
inscrever o máximo de 03 atletas por equipe, que não podem ultrapassar 06 meses de idade acima da data limite de cada categoria.  
Exemplo para a categoria SUB-17 (95/96) - até 03 atletas nascidos após 01/JUL/94 podem requerer a exceção.  
Parágrafo Segundo: A solicitação desta excepcionalidade não é válida após o encerramento das inscrições. 
 
ART. 3º. Todos os atletas, dirigentes ou participantes do Campeonato, ao serem inscritos, automaticamente aceitam e se submetem às 
regras e normas contidas no regulamento da competição e, em momento algum, poderá alegar desconhecimento de seu teor. 
 
CAPÍTULO II – DA ADMI0ISTRAÇÃO E ORGA0IZAÇÃO ESPORTIVA 
 
ART. 4º - A Comissão de Ética, Técnica e Disciplinar da competição será composta por membros da organização do BRAZIL 
FOOTBALL CUP, por seus convidados e outros participantes, sempre designados pela organizadora. 
 
ART. 5º A Comissão de que trata o ART. 4º, será designada pelo ORGANIZADOR, especialmente para esta competição, que terá poderes 
sumários de suas decisões, não cabendo recursos a outra esfera judicial. Serão compostas por 01 (um) Presidente, 02 (dois) Auditores, 01 
(um) Procurador (equipe do denunciante) e 01 (um) Defensor (equipe denunciada). 
Parágrafo Primeiro: Todo recurso impetrado deverá ser feito em até duas horas após o término da partida, por escrito. E deverá ser 
entregue na Comissão Central Organizadora. Este recurso deverá ter embasamento legal e provas das denúncias apresentadas. 
Parágrafo Segundo: Para cada reclamação protocolada, haverá uma taxa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais). Caso o recurso seja 
julgado como procedente, a taxa será reembolsada. Em caso de improcedente, a taxa não será reembolsada. 
Parágrafo Terceiro: A qualquer tempo a Comissão Organizadora poderá rever os processos de inscrição de modo geral. Se nesta revisão 
for apurada alguma irregularidade de atletas, dirigentes ou da equipe, estarão passíveis das penalidades previstas no Código de Comissão 
de Ética, mesmo que o campeonato já esteja em seu decurso. 
Parágrafo Quarto: Poderão ser também responsabilizados pelas variáveis de que trata este artigo, o Chefe de Delegação, Técnicos e 
dirigentes em geral, bem como, membros de torcidas organizadas. 
Parágrafo Quinto: É prerrogativa do ORGANIZADOR, montar a tabela do campeonato conforme seu interesse e estratégia, 
considerando-se as datas, horários, campos disponíveis, estádios, oponentes, método de sorteios, chaves, categorias, dias livres para 
atividades sócio-recreativas, etc 
Parágrafo Sexto: Os organizadores do BFCup eventualmente podem convidar árbitros estrangeiros para apitar o campeonato, as equipes 
inscritas concordam com o trabalho desses profissionais, não obstante, o idioma utilizado não ser o português.  
 
CAPÍTULO III - DO CO0GRESSO TÉC0ICO 
 
ART. 6º - O Congresso Técnico é a sessão que precede a realização da competição e será realizada no dia 28/julho/2012 (sábado), em 
horário e local previamente divulgado, com as seguintes finalidades: 
1)-  Apresentação das delegações; 
2)-  Apresentação dos assistentes exclusivos do BFCup para cada delegação; 
3)-  Breve ensaio e orientações para a Cerimônia de Abertura; 
4)- Dirimir dúvidas, acertar detalhes e procedimentos técnicos, operacionais e administrativos a serem adotados durante a  competição a 
fim de adequar os jogos às suas reais finalidades e peculiaridades. 
5)-  Homologar eventuais modificações no teor do regulamento, que tenham sido decididos em assembléia, com registro em ata; 
6)-  Participar do coquetel de boas-vindas, oferecido pelo BFCup e a Prefeitura de Juiz de Fora. (convite exclusivo para dirigentes 
credenciados e convidados) 



Parágrafo Primeiro – Eventuais modificações no teor do regulamento só poderão ser efetuadas quando colocado à votação pela 
Coordenação do BFCup aos representantes das delegações. Neste caso, apenas um representante credenciado de cada categoria terá direito 
a voto. 
Parágrafo Segundo: O Congresso Técnico será realizado em data e horário previamente agendados, independentemente do número de 
dirigentes e representantes de equipes presentes. As equipes sem representações na sessão concordam com todas as deliberações do 
referido Congresso. 
 
ART. 7º - Durante a realização das competições poderá haver outras reuniões, não necessariamente, onde a equipe só poderá ser 
representada por apenas um dos integrantes da Relação de Dirigentes, registrados como tal, na inscrição. 
Parágrafo Único – As questões omissas de natureza regulamentar, que requeiram soluções imediatas e urgentes, serão resolvidas e 
definidas pela organização do Evento, não cabendo recursos a outra esfera judicial. 
 
CAPÍTULO IV – DAS I0SCRIÇÕES 
 
ART. 8º - Inscrição da Equipe - A taxa de inscrição paga para participar do campeonato garante a reserva da equipe na categoria 
registrada com todos os benefícios divulgados; dá direito a senha de acesso à subpágina própria na website oficial do evento e a 
participação em todas as atividades e vantagens previstas no “Programa do Campeonato”. O número máximo de participantes permitido 
para registro de cada categoria é de 24 membros, considerando-se atletas, dirigentes e outros.  
Parágrafo primeiro – Todos os membros da delegação (máximo de 24) receberão credenciais, que serão utilizadas nos jogos, para acesso 
aos vestiários, banco de reservas, solenidades, premiação, certificados, convite para coquetel e outros serviços.  
Parágrafo segundo - O número mínimo para registro de uma equipe no campeonato é de 15 atletas, com pelo menos um responsável 
Adulto. 
Parágrafo terceiro- Até o prazo máximo de 30 dias antes do início do Campeonato, cada equipe deverá informar à organização do evento, 
o número da camisa de cada atleta registrado. Os números das camisas constarão dos registros para emissão das credenciais e não poderão 
ser alterados. Uma cópia desta relação será repassada aos olheiros nacionais e internacionais. O não cumprimento desta norma acarretará 
em prejuízo ao atleta e colocará a delegação sujeita as penalidades da comissão de ética.   
Parágrafo quarto - Não é permitido ao atleta atuar por mais de uma equipe. O prazo máximo para incluir um novo atleta nas informações 
de cadastro é de 05 dias antes do primeiro jogo, facultado ao número limite de 03 jogadores por equipe. 
Parágrafo quinto - As vagas para inscrição de equipes são limitadas, de conformidade com as categorias e tabelas programadas. Uma vez, 
registrado em uma delas, não haverá reembolso da taxa de inscrição por desistência. 
Parágrafo sexto – A taxa de inscrição obrigatória, por equipe, divulgada no site oficial do evento, é uma taxa promocional e subsidiada, 
podendo ser prorrogada, ou não, estando sujeita a reajustes por decisão dos organizadores, a qualquer tempo, quando julgar necessário. 
Parágrafo sétimo – Caso haja cancelamento do evento, as equipes inscritas serão informadas com antecedência da situação, com 
explanação dos motivos, e o BFCup terá o prazo máximo de 90 dias, a contar da data da informação do cancelamento, para proceder com 
eventuais reembolsos, na totalidade dos valores pagos e comprovados, sem descontos ou cobranças de taxas de serviços. 
Parágrafo oitavo – A organização do BFCup/2012 reserva-se o direito de aceitar as inscrições solicitadas, ou não, de acordo com seus 
próprios critérios e interesses, sem necessidade de justificativa. 
 
ART. 9º - Inscrição Individual – Atletas, Dirigentes e outros membros da delegação registrados no campeonato deverão fazer seus 
credenciamentos individuais, seguindo os modelos e orientações disponíveis no site oficial do evento. (www.bfcup.net) 
 
ART. 10º - Serviços e benefícios incluídos na Inscrição – 
�03 jogos garantidos por equipe, na fase classificatória; 
�Adversários nacionais e internacionais; (nem todas as categorias podem ser privilegiadas com equipes estrangeiras na tabela) 
�Observadores técnicos nacionais e internacionais, em busca de novos talentos; 
�Um assistente exclusivo para cada delegação durante o evento; 
�Jogos em campos gramados de tamanho oficial, exceto para a categoria Pré-Mirim (sub-11),  que terá as dimensões ajustadas; 
�Bolas; 
�Trio de arbitragem, mesário e gandula; (inclusive árbitros internacionais) 
�Participação da delegação na Cerimônia de Abertura com shows e atividades cívicas;  
�Troféus personalizados para 1º, 2º e 3º lugares, por categoria; 
�Troféus personalizados para artilheiros e goleiros menos vazados, por categoria; 
�Troféu especial Fair Play personalizado (prêmio extra), para cada categoria; 
�24 medalhas personalizadas para 1º, 2º e 3º lugares, para cada categoria; 
�Certificado de participação para todos os atletas; 
�Crachás ou pulseiras de identificação;  
�Página exclusiva no site oficial do BFCup, para cada equipe administrar suas próprias informações,  com senhas de usuário; 
�Participação dos técnicos e dirigentes na “pelada dos líderes”; 
�Cobertura da mídia; (TV, rádio e jornal) 
�Descontos em diversos passeios opcionais; 
�Premio Extra: isenção da taxa de inscrição para o BFCup2013, para os campeões de cada categoria. 
�Coquetel de Boas Vindas para os dirigentes das delegações, no Congresso Técnico.  
�Prêmio especial para o atleta revelação da categoria Sub-17, com uma viagem de intercâmbio para o Uruguai.   
 
 
CAPÍTULO V – DA FORMA DE PAGAME0TO DAS I0SCRIÇÕES E DE OUTROS SERVIÇOS 
 
ART. 11º - Os pagamentos das taxas de inscrições e de serviços opcionais como transportes, hotéis, refeições, city tour, etc, deverão ser 
realizados através do sistema on-line do site oficial do evento, que disponibiliza a emissão de boletos bancários com possibilidade de 
parcelamento. (www.bfcup.net). 
- Outra opção é o deposito, à vista, em conta corrente para: 



 
Favorecido: New Line Turismo e Eventos Ltda 
CNPJ: 26.993.014/0001-47 
Banco de Brasília - BRB 
Número do Banco: 070 
Agência: 037 
Conta corrente: 037019085-8  
Cidade: Brasília – Distrito Federal 
 
CAPÍTULO VI – DA IDE0TIFICAÇÃO DOS PARTICIPA0TES 
 
ART. 12º - Dirigentes e atletas deverão inscrever-se através do site oficial do evento, que orienta sobre todas as condições de registro. Os 
formulários eletrônicos enviados pelas delegações serão utilizados pela central organizadora, que procederá com a emissão das credenciais, 
crachás, certificados e demais procedimentos burocráticos. 
 
ART 13º - O sistema de identificação do BRAZIL FOOTBALL CUP é informatizado e controlado através da emissão de um crachá, que 
só será entregue ao atleta/dirigente, mediante apresentação de todos os documentos originais para conferência. Este Crachá contém 
informações necessárias para os árbitros das partidas, como o nome da equipe, categoria, nome do atleta, idade, número da camisa e outras 
informações. O crachá também será utilizado para acesso às dependências exclusivas do Campeonato, para transporte nos ônibus especiais 
do evento (quando for o caso), hospedagem e outras atividades afins. Não será permitido ao atleta, participação nos jogos sem a 
apresentação do crachá, ou outra modalidade de controle que venha a ser definido pela organização. 
Parágrafo primeiro - Quando solicitado pela Comissão de Ética, em atendimento a alguma equipe contendora, ou mesmo para atender a 
própria comissão, a equipe contestada terá o prazo de até 02 horas para informar a respeito da documentação requisitada, para nova 
conferência. 
Parágrafo segundo – Os autores e co-autores de fraudes e falsificações documentais, além das punições impostas pela Comissão de Ética 
do campeonato, terão os autos remetidos à Justiça Comum para providências legais. 
Parágrafo terceiro – A emissão da 2ª via do crachá de identificação poderá ser feita, quando solicitada, mediante nova apresentação de 
todos os documentos originais do participante com o pagamento de uma taxa no valor de R$ 15,00 (quinze reais). 
 
ART. 14º – Para requerer a credencial de participação no campeonato, todos os inscritos, incluindo não-atletas, deverão apresentar antes do 
início dos jogos, para conferencia, os documentos originais que foram informados no formulário prévio de inscrição. 
Relação de documentos originais válidos: (não serão aceito fotocópias, nem mesmo autenticadas) 
1. Identidade (RG), expedida pelas Secretarias de Segurança Pública dos Estados-membros da República Federativa do Brasil; 
2. Carteira de Trabalho, expedida pelos órgãos competentes; 
3. Passaporte brasileiro, expedido pela Policia Federal; 
4. Carteira Nacional de Habilitação; 
5. Cédula de Identidade do País de origem; 
6. Cédula de Identidade de Estrangeiro, emitido pela Policia Federal; 
7. Passaporte estrangeiro, emitido pelo País de origem; 
8. Carteira de Motorista internacional. 
Parágrafo Único: Além de um dos documentos relacionados acima, todos os atletas deverão apresentar também a Certidão de Nascimento 
original, como complemento comprobatório de idade. 
 
CAPÍTULO VII - DO CERIMO0IAL DE ABERTURA 
ART. 15º. O Campeonato terá um Cerimonial de Abertura, do qual participarão obrigatoriamente todas as delegações. A ausência não 
justificada será considerada como primeiro critério técnico para desempate no decorrer do campeonato, quando necessário. Caso a equipe 
não se faça representar, será encaminhado relatório a Comissão de Ética para as providências regulamentares. Além das sanções previstas, 
a falta pode ser passível de multa e/ou ressarcimento de despesas decorrentes com os custos de material e contração de pessoal para a 
participação da equipe no referido cerimonial. 
Parágrafo Primeiro - O Cerimonial de Abertura é considerado atividade cívica oficial dos jogos, devendo cada delegação apresentar-se 
uniformizada. Bandeiras e faixas são opcionais, mas sempre bem vindas desde que não contenham mensagens impróprias. O horário e local 
das solenidades serão informados com antecedência.  
Parágrafo Segundo – Não é permitido às delegações que utilizem o Cerimonial de Abertura, ou quaisquer outras dependências ou locais  
utilizados pelo evento, para nenhuma manifestação política ou religiosa, pronunciamentos, atos reinvidicatórios e afins, que sejam através 
de faixas, cartazes, bandeiras, canções, equipamentos de som, etc. Em caso de descumprimento deste parágrafo a equipe infratora sofrerá as 
penalidades previstas no Código de Ética do Campeonato, inclusive com a possibilidade de banimento das competições. Hinos, gritos de 
guerra e bandeiras do clube não se aplicam a esta proibição.   
Parágrafo Terceiro - Estará dispensada de participar do Cerimonial de Abertura, a equipe que apresentar justificativa prévia à comissão de 
ética e esta considerar o requerimento procedente. 
Parágrafo Quarto - O Cerimonial de Abertura obedecerá a seguinte ordem de apresentação: Shows e sorteio de prêmios, concentração das 
delegações; entrada e desfile; hasteamento das bandeiras do Brasil, da cidade de Juiz e Fora, de Minas Gerais e do BFCup, ao som do hino 
nacional brasileiro; declaração de abertura dos jogos; leitura dos códigos do Fair Play da FIFA; confraternização, anúncios e 
agradecimentos e retirada das delegações, em seguida um  jogo de abertura válidos pela tabela do campeonato, a ser definido pelos 
organizadores. 
 
CAPITOLO VIII – DA PREMIAÇÃO 
 
ART. 16º - O Campeonato premiará com troféus e medalhas personalizadas os 1º, 2º e 3º lugares em cada categoria (O número de 
medalhas instituído para cada delegação premiada é de 24 unidades), um artilheiro em cada categoria, um goleiro menos vazado em cada 
categoria e um troféu especial Fair Play para cada uma das categorias que melhor atendeu os critérios do código Fair Play da FIFA. 
Parágrafo primeiro – A indicação para o prêmio “Fair Play” será baseada em estatística das súmulas dos jogos. 



Parágrafo segundo – A indicação para o prêmio “artilheiro” será baseada em estatísticas das súmulas dos jogos. 
Parágrafo terceiro – A indicação para o prêmio de goleiro menos vazado será baseada em estatísticas das súmulas dos jogos 
 
CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRA0SITÓRIAS 
 
ART. 17º - Nenhum participante poderá alegar desconhecimento de qualquer ato ou decisão, tendo, o documento oficial expedido pela 
direção geral do evento, sendo regularmente publicado através da Internet, ou por editais, ofícios, portarias, boletins, notas oficiais ou 
demais atos administrativos de comunicação. 
Parágrafo Único - Recomendam-se as equipes participantes, quando da realização das competições, para que designe um dos membros da 
delegação para cuidar dos pertences do grupo. (pessoas que não estejam diretamente ligadas às disputas) 
 
ART. 18º - É de responsabilidade direta e exclusiva das equipes participantes, os danos, prejuízos e depredações causadas em bens imóveis 
e/ou móveis utilizados na competição, por qualquer pessoa integrante da sua delegação esportiva. Em qualquer situação o organizador ou a 
prefeitura de Juiz de Fora deverão ser imediatamente ressarcidos, com a reposição do material ou em valor pecuniário. 
Parágrafo Primeiro - Além das conseqüências previstas no parágrafo acima, o faltoso ficará sujeito às penalidades previstas na Comissão 
de Ética. 
 
ART. 19º - A condição de saúde dos atletas participantes, bem como a responsabilidade sobre a participação de atletas menores de idade, 
de acordo com a legislação vigente no país, ficará sob a responsabilidade das equipes pelos quais estiverem participando, desde o momento 
da formação da delegação, do seu translado entre o local de origem até e sede do evento, nos deslocamento interno, bem como, durante a 
própria competição.  
Parágrafo Primeiro – Durante o período das competições, as equipes que não possuírem médicos na delegação estarão automaticamente 
submetidas aos serviços de saúde pública; 
 
ART. 20º - Seguro Coletivo - As equipes participantes poderão, a seu critério, celebrar um seguro de vida coletivo, extensivo a todos os 
componentes de sua delegação, oferecendo garantias às suas participações – São várias as operadoras de seguros que oferecem esta 
modalidade de serviços no país. 
 
ART. 21º - Todos os participantes, atletas, dirigentes, equipe técnica, proprietário de clubes, etc, devidamente representados/assistidos por 
quem de direito, na efetivação de suas participações, autorizam, em caráter gratuito irrevogável e irretratável, a produtora do BRAZIL 
FOOTBALL CUP, New Line Turismo e Eventos Ltda e seus parceiros constituídos no presente regulamento, a captar e fixar a suas 
imagens e vozes durante a realização dos jogos ou em qualquer época, em qualquer suporte existente, ficando estas entidades, desta forma, 
plenamente capacitadas a utilizarem as imagens e vozes a seus exclusivos critérios, a qualquer tempo, no Brasil e em outros países. 
 
ART. 22º - A Relação de Dirigentes fornecida para representar as delegações, expedida pelo representante legal das equipes, habilita-os a 
praticar todo e qualquer ato administrativo perante os órgãos oficiais instituídos. A organização do evento não analisará reinvidicações a 
favor de qualquer equipe, que não seja formulada por um de seus respectivos representantes legais. 
 
ART. 23º - As formas de disputas prevêem o mínimo de três jogos por equipe na fase classificatória e terá as tabelas divulgadas 
previamente no site oficial do evento: www.bfcup.net 
 
ART. 24º Ficará a critério da Comissão Técnica, a elaboração da programação dos jogos (datas, locais, campos e horários), 
Parágrafo Único - Para as delegações que tenham mais de uma equipe com apenas um técnico, deverá ser informado no ato da inscrição, 
para que a comissão organizadora possa evitar, dentro das possibilidades, que as respectivas equipes joguem no mesmo horário. 
 
ART. 25º - Haverá uma tolerância máxima de 15 minutos de atraso para o início de cada jogo. 
 
ART.26º - Somente será permitida a permanência na área de competição as pessoas autorizadas e portando crachá de identificação do 
BFCup: 
I - Supervisão, coordenação e equipe de arbitragem da modalidade; 
II - Pessoas envolvidas diretamente com a partida em questão, de acordo com as regras da modalidade; 
III - Pessoas devidamente credenciadas, membros das comissões, imprensa, segurança, Justiça Desportiva, entre outros; 
IV - Pessoas com autorização do Supervisor ou Coordenador do futebol e do local da competição. 
 
ART. 27º- A equipe que se apresentar para a disputa de um jogo sem as condições legais para atuação (incluindo atletas/dirigentes), terá a 
situação encaminhada para a Comissão de Ética do evento para as providências previstas. 
Parágrafo Único: Se a Comissão de Ética entender pela desclassificação, conforme o Termo de Decisão, a equipe, terá os resultados 
obtidos na competição alterados, sendo as derrotas mantidas e as vitórias transformadas em derrota com o placar de 1 X 0 para a equipe 
adversária, sendo que após o início de qualquer fase subseqüente, não será permitido a qualquer equipe requerer ascensão. 
 
ART. 28º - Será de inteira responsabilidade das equipes, se atletas que estiverem cumprindo punição imposta pela Comissão de Ética e/ou 
suspensão automática, vierem a participar de jogo. 
 
ART. 29º - O atleta inscrito que não tiver condições de atuação na partida, por estar cumprindo suspensão automática ou pela Comissão de 
Ética, não poderá permanecer no mesmo local da mesa de controle e dos respectivos bancos de reservas nos locais da competição. 
 
ART. 30 - A equipe que desistir, ou não comparecer, ou comparecer fora do prazo regulamentar ou sem as condições materiais exigidas 
pelas regras específicas da modalidade de Futebol, para a disputa de jogo programado, será considerado perdedor por W x O, sendo 
anotado como tendo perdido o jogo por 1 X 0.  
Parágrafo Primeiro - Além das conseqüências previstas nos termos deste artigo, o faltoso, causando prejuízo técnico à competição, ficará 
sujeito às penalidades previstas no Código da Comissão de Ética. 



Parágrafo Segundo - Quando a desclassificação ocorrer após o início de qualquer fase subseqüente, não será permitido a qualquer equipe 
requerer sua ascensão. 
Parágrafo Terceiro – Caso ocorra o W x O por erro da organização, em ambos os casos, onde apenas uma equipe compareça ou, não 
compareça nenhuma das duas equipes, o Organizador irá reprogramar o jogo. No caso de apenas uma equipe ter comparecido, esta acatará 
a decisão do jogo reprogramado. 
Parágrafo Quarto – A equipe que promover W X O não terá direito de reivindicar o índice técnico em qualquer fase. Somente na 
seguinte condição isto será possível: se não houver nenhuma outra equipe no grupo, e nos demais para ocupar seu lugar, ou se houver duas 
ou mais equipes que tenham promovido o mesmo fato, no grupo ou nos demais. Neste caso, verifica-se a melhor campanha de uma ou mais 
equipe para ocuparem as vagas existentes. 
Parágrafo Quinto - A equipe que promover W X O na 1ª fase, mas sua campanha o classifica no grupo para a próxima fase sem precisar 
utilizar o índice técnico, terá o direito assegurado de passar de fase, desde que autorizado pela comissão após verificação dos atos. 
Parágrafo Sexto – O comparecimento em campo com número de atletas inferior a 07 (sete) em uma partida será consignado W x O. 
Parágrafo Sétimo – Não haverá reembolso para equipes que tenham sido prejudicadas por W x O e tenham ficado sem determinado 
número de jogos previstos no campeonato.  
 
ART.31 - Será justificado o não comparecimento da equipe em qualquer partida, ocasionando marcação de novo confronto, quando 
possível, desde que devidamente comprovado através de boletim de ocorrência policial ou noticiário de imprensa, quando ocorrer um dos 
seguintes casos. 
a) inundação que impossibilite o acesso ao local da partida 
b) desastre grave com a condução dos atletas 
c) momento de grande comoção nacional 
d) decretação de estado de calamidade publica 
e) luto entre os integrantes da equipe 
Parágrafo único - Dentro do prazo legal de 06 horas do horário que estava marcado a partida devera ser entregue o recurso à comissão de 
ética podendo ser prorrogado o prazo conforme a gravidade do caso e a critério da organização. 
 
ART. 32 - O controle dos cartões (amarelos e vermelhos) será de inteira responsabilidade das equipes, conforme previsto no Regulamento 
Técnico de Futebol. No caso do atleta estar impedido de participar de uma partida e vier a jogar assim mesmo, acarretando despontuação da 
equipe, não será aceito a alegação de desconhecimento, tampouco, a justificativa de que a organização deveria ter impedido o ato. 
 
ART. 33 - No controle de cartões (amarelos e vermelhos) serão observados os seguintes; 
Parágrafo Primeiro - Será de inteira responsabilidade das equipes participantes o controle dos cartões recebidos por seus atletas e 
dirigentes. Estas anotações podem ser consultadas através da Internet na página oficial do evento ou no edital oficial da Comissão 
Organizadora, ou logo após o jogo, solicitando vistas da súmula. A equipe de arbitragem não impedirá a participação de nenhum atleta, 
entretanto, após o registro da súmula, ficará caracterizado a falta e a equipe sofrerá as punições previstas no regulamento. 
Parágrafo Segundo  –Na partida em que houver o W x O, os atletas que deveriam cumprir a suspensão automática, serão computados 
como jogo realizado e a suspensão cumprida na partida em questão. Todos os cumprimentos de suspensão automática e cartões recebidos 
nos jogos realizados contra a equipe que não compareceu, compareceu tardiamente ou sem as condições materiais exigidas para a disputa 
da partida, serão mantidos para cumprimento no próximo jogo. 
Parágrafo Terceiro  - Todos os cumprimentos de suspensão automática e cartões recebidos nos jogos realizados contra a equipe 
desclassificada serão mantidos. 
 
ART. 34 - Todas as equipes participantes deverão utilizar uniformes para as disputas. Também deverão possuir, no mínimo, 02 jogos de 
uniformes, sendo um de cor clara e outro de cor escura. Nestes deverá constar, preferencialmente, o nome da equipe, para efeito de 
identificação pelo público e mídia. 
Parágrafo primeiro – Das vestimentas dos técnicos ou responsáveis das equipes: É expressamente proibida a permanência no banco de 
reservas ou área técnica, sem camisas ou calçando chinelos ou sandálias. 
 
ART. 35 - Caso as cores dos uniformes sejam similares e prejudiquem as disputas, aquela equipe que primeiro se inscreveu no campeonato 
terá a preferência de manter seu uniforme e caberá a outra trocar o seu. O tempo para a troca dos uniformes será de 15 minutos. 
Parágrafo Primeiro - O início da contagem dos 15 minutos pelo árbitro dar-se-á no momento em que a comissão organizadora decidir de 
quem é a preferência.  
Parágrafo Segundo - Para o primeiro jogo de cada período, o início da contagem dos 15 minutos previstos nos termos deste artigo, terá 
inicio no momento em que terminarem os 15 minutos de tolerância. 
 
ART. 36 - Caso alguma partida seja encerrada por insuficiência de jogadores em uma das equipes, por expulsões ou por abandono de 
campo, esta será considerada perdedora do confronto pelo placar de 2x0, salvo se no momento já estiver perdendo a partida por contagem 
superior a 2x0. 
Parágrafo primeiro: Caso alguma partida seja interrompida por motivos alheios a vontade das equipes ou da organização, o tempo 
restante da partida devera ser disputado em data, local e horário posterior, agendado pela comissão organizadora, mantendo-se o placar e as 
escalações do momento da paralisação, salvo se já tiverem decorrido 2/3 (dois terços) do tempo da partida. Neste caso será mantido o 
placar do momento da paralisação 
Parágrafo Segundo: Em caso de paralisação da partida por motivo de força maior, o arbitro devera aguardar 15 minutos para então, 
declarar o final da partida. 
 
ART. 37 - É proibido para dirigentes, técnicos, atletas, árbitros e demais pessoas diretamente envolvidas com as competições, fumar e 
ingerir bebidas alcoólicas em locais de competição, no Festival Center, alojamentos, reuniões, escritório, refeitório, etc. O faltoso ficará 
sujeito às penalidades previstas na Comissão de ética. 
 
ART. 38 - Os casos omissos do presente Regulamento serão solucionados pela Comissão Técnica do evento, de acordo com as normas 
apropriadas de interpretação jurídica, buscando soluções que se harmonize com o sistema legal adotado. 



 
CAPÍTULO X - DAS 0ORMAS GERAIS 
 
SEÇÃO I - DAS 0ORMAS ESPECÍFICAS DAS COMPETIÇÕES 
 
ART. 39 - Será de inteira responsabilidade do responsável pela equipe, a participação e autorização para que o atleta participe da 
competição, ficando a autorização dos pais e autorização médica do atleta sob a responsabilidade do responsável pela equipe, inclusive 
tendo sob sua guarda estes documentos de autorização, isentando a organização por quaisquer fatos pertinentes ao assunto que venha 
ocorrer durante a competição. 
 
ART. 40 - Os técnicos ou responsáveis pelas equipes deverão orientar seus atletas para que portem sempre o crachá individual de 
identificação, sem os quais não poderão participar das disputas, tampouco, terão acesso ao “Festival Center” (se constar da programação) e 
a outros serviços prestados pela organização. 
 
ART. 41 - Para evitar acidentes, os técnicos ou responsáveis deverão orientar seus atletas no sentido de não usarem correntes, anéis, 
pulseiras, brincos, piercing, etc. durante a realização das partidas. Por solicitação da arbitragem, os mesmos deverão retirar seus 
adereços/enfeites. Não será permitida a utilização de chuteiras de travas de alumínio, ou com ponta de alumínio, sendo permitida a 
utilização de qualquer outro tipo de travas. 
Parágrafo único – A Caneleira será de uso obrigatório durante os jogos. O Juiz da partida poderá impedir a participação no jogo, do atleta 
faltoso. 
 
ART. 42 - Para um melhor acompanhamento dos jogos, os Chefes de Delegações, ou Assessores, deverão acompanhar diariamente os 
boletins de programação, de resultados, notas oficiais, e outros documentos expedidos pelos organizadores, além das informações 
disponibilizadas no site oficial do Campeonato. 
 
SEÇÃO II - DAS 0ORMAS ESPECÍFICAS DO REFEITÓRIO / ALIME0TAÇÃO 
 
ART. 43 – As equipes que optarem pelo serviço de Alimentação disponibilizado pela organização do Campeonato, deverão obedecer aos 
horários e locais previamente estabelecidos. 
Parágrafo Único: Não haverá reembolso por serviços não utilizados; 
 
ART. 44 - O horário das refeições preferencialmente será: Café - 07:00 às 08:30 h / Almoço - 11:30 às 14:00 h / Jantar - 18:30 às 20:00h;  
 
ART. 45 - As equipes que tiverem o primeiro jogo em cada período, deverão se apresentar mais cedo ao local de refeição, dentro do 
horário estabelecido. Se necessário, devem procurar o Coordenador de Alimentação para que este auxilie no processo de atendimento; 
 
ART. 46 – O serviço dispõe de talheres, copos e pratos de boa qualidade. Não são descartáveis. Compete a cada participante colaborar com 
a conservação e limpeza, cabendo aos dirigentes zelarem pelo comportamento de seus atletas nas dependências do refeitório; 
 
ART. 47º. Não é permitido o uso de roupas que atentem aos bons costumes e conceitos de ordem moral, bem como jogar ou bater bola nas 
dependências do refeitório; 
Parágrafo Primeiro – Em alguns casos as refeições serão servidas em locais aberto ao público, onde haverá compartilhamento dos 
serviços com os clientes usuais do local. A delegação deverá atender as normas da casa comercial.  
 
ART. 48º. Para qualquer informação, solicitação ou reclamação, o Chefe de Delegação ou respectivos Assessores deverão dirigir-se ao 
Coordenador de Alimentação do evento. 
 
SEÇÃO III - DAS 0ORMAS ESPECÍFICAS DE HOSPEDAGEM - DOS ALOJAME0TOS E HOTÉIS. 
 
ART. 49º. O Chefe de Delegação, Assessores e demais dirigentes, deverão ficar de posse das chaves das salas do alojamento. Em caso de 
perda da chave, deverá ser indenizada ou providenciada nova cópia. Ao final de sua participação, todas as chaves deverão ser devolvidas ao 
responsável pelo alojamento cedido. 
 
ART. 50º. Os alojamentos ocupados deverão ser conservados em perfeita ordem e limpeza, bem como os sanitários e demais dependências 
utilizadas. 
 
ART. 51º. Os objetos de valor deverão ficar sob guarda dos dirigentes ou responsáveis. A organização não se responsabiliza por eventuais 
perdas ou roubos, embora haja vigilância geral no local.  
 
ART. 52º. Não é permitido jogar bola nas dependências internas dos estabelecimentos destinados para alojamento. 
 
ART. 53º. Não é permitido aos atletas ou demais membros das delegações fazerem-se acompanhar de pessoas estranhas à sua delegação. 
Para tanto, as visitas deverão ser feitas nos locais de competição, ou em outras áreas. 
 
ART. 54º. A permanência e deslocamento dos atletas, técnicos, dirigentes e demais membros que compõe a delegação nos corredores e 
pátios dos alojamentos, deverão ser feitas de acordo com as normas do local. 
 
ART. 55º. Toda e qualquer reclamação quanto à ordem nos alojamentos, deverá ser protocolada por escrito pelo responsável pela 
delegação, endereçada ao comitê organizador.  
 



ART. 56º. Os organizadores do BFCup2012, reservam-se o direito de excluir do evento pessoas cuja atitude for contrária ao espírito 
desportivo, dentro e fora do ambiente de jogo ( campos, arquibancadas, alojamentos, refeitórios e outros), estando sujeitos ainda, às 
penalidades previstas pelo Código de Ética que pode ser extensivas à Delegação. Reserva-se ainda, o direito de ter livre acesso a todas as 
dependências ocupadas pelas delegações sempre que julgar necessário. 
 
ART. 57º - Quando a delegação optar por hospedagem em hotéis, pousadas, campings e imóveis de aluguel temporário, esta deverá seguir 
as normas internas do estabelecimento. Os hotéis, pousadas e campings hospedam pessoas alheias ao nosso torneio, os quais esperam boa 
conduta de nossos participantes. Uma má conduta da equipe ou de alguns de seus membros pode levar à rescisão dos serviços de 
hospedagem e alimentação, por parte do estabelecimento hoteleiro, sem que a organização do evento possa intervir. 
Parágrafo Único: Não haverá reembolso por serviços não utilizados. 
 
 
ANEXO I 
REGULAMENTO TÉCNICO  
 
1 - O campeonato será regido pelas regras oficiais da Confederação Brasileira de Futebol – CBF, obedecendo às normas contidas neste 
regulamento. 
 
CATEGORIAS FAIXA ETÁRIA TEMPO DE JOGO INTERVALO TIPO DE CAMPO BOLA UTILIZADA 
Pré-mirim 01/02 20 X 20 10 MIN Oficial # 4 
Mirim 99/00 30 X 30 10 MIN Oficial # 5 
Infantil 97/98 35 X 35 10 MIN Oficial # 5 
Juvenil 95/96 40 X 40 10 MIN Oficial # 5 
 
2 – É proibido o uso de chuteiras de alumínio ou revestimentos de alumínio. 
3 - Serão permitidos até 06 substituições por jogo. Atletas substituídos não poderão retornar na mesma partida. 
4 - Estará automaticamente suspenso da partida subseqüente, o atleta que for expulso com 01 cartão vermelho ou receber 02 cartões 
amarelos, consecutivos ou não, na primeira fase; 
5 - A contagem de cartões, para fins de suspensão automática é feita cumulativamente, o cartão vermelho anula o amarelo, independente da 
situação em que foi recebido. 
6 - A partir da segunda fase da competição, serão zerados os cartões amarelos e apenas os cartões vermelhos permanecem até o término da 
competição, não havendo mais controle dos cartões amarelos para cumprimento de automática após a primeira fase. 
OBS: SE O ATLETA TOMAR DOIS CARTOES AMARELOS E SEU 1º JOGO A SEGUIR FOR NA MUDANÇA DE FASE, 
O ATLETA PODERÁ PARTICIPAR DO JOGO, SENDO O CARTAO AMARELO ELIMINADO. (O VERMELHO PERMANECE). 
7 - Em caso de expulsão acompanhada de relatório, o atleta ou técnico/dirigente estará automaticamente suspenso por 1(um) jogo e 
deverá cumpri-la, na partida seguinte, na categoria onde ocorreu o fato. Após o julgamento, a suspensão automática será deduzida da pena 
imputada. 
8 - Não se aplica o disposto neste artigo, se antes do cumprimento da suspensão, a pessoa física for absolvida pela Comissão de Ética, 
desde que constante no termo de decisão do respectivo processo disciplinar, o não cumprimento da suspensão automática, nos termos da 
legislação desportiva vigente. 
9 - Para fins do disposto neste artigo, entende-se por partida subseqüente a ocorrida na mesma categoria. 
10 - Os critérios de desempate serão os seguintes, pela ordem: 
 01 - Participação da equipe na solenidade de abertura; (todas as categorias deverão participar); 
 02 – Prática de W/O  
 03 - Pontos ganhos; 
 04 - Confrontos diretos (utilizado apenas no caso de empate entre 02 equipes); 
 05 - Saldo de gols nos jogos entre as equipes empatadas; 
 06- Ataque mais positivo nos jogos entre as equipes empatadas; 
 07- Defesa menos vazada nos jogos entre as equipes empatadas; 
 08- Saldo de gols de todos os jogos do grupo na fase; 
 09- Ataque mais positivo de todos os jogos do grupo na fase; 
 10- Defesa menos vazada de todos os jogos do grupo na fase; 
 11- Data de inscrição no campeonato; 
 12- Sorteio. 
 
Observação: Quando o empate for entre 03 ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda empatadas e houver necessidade de classificar 
mais uma equipe, deverão ser reiniciados os critérios de desempate previstos neste regulamento. 
 
11 – Fase Classificatória, 2ª Fase e Fase Semi-final: Não haverá prorrogação de tempo ou cobrança de pênaltis nas fases classificatórias e 
semi-finais, sendo utilizados os critérios técnicos para desempate para determinar o time que seguirá adiante no campeonato. 
12 – Fase Final: Não haverá prorrogação na fase final, haverá cobranças de pênaltis, em caso de empate, para se determinar o vencedor de 
cada categoria. Neste caso, aplicar-se-á o seguinte: 
12.1 - Serão efetuadas cobranças de 05 tiros livres diretos da marca do pênalti, de forma alternada, por atletas distintos, que não tenham 
sido substituídos e que tenham terminado a partida atuando; 
12.2 - Persistindo o empate, a decisão será efetuada pela cobrança de um tiro livre direto da marca do pênalti, alternadamente, por atletas 
diferentes, que não tenham sido substituídos e que tenham terminado a partida, até que haja um vencedor; 
13 - O sistema de pontuação para classificação no grupo será: 
- 03 pontos por vitória; 
- 01 ponto por empate. 
Casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora. 
 



CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art.58° - Todas as medidas disciplinares serão encaminhadas à Coordenação Geral do Evento, que convocará a comissão disciplinar para 
as devidas providências legais e, em qualquer caso, o prazo da suspensão preventiva sempre será computado na suspensão definitiva. 
 
Art.59° - A interpretação das normas contidas neste Código reger-se-á pelas regras gerais e buscará sempre a defesa da disciplina e da 
moralidade do desporto. 
 
CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FI0AIS 
  
Art.60° - A New Line Turismo e Evento Ltda, detentora da marca BRAZIL FOOTBALL CUP, indicará através da instrução normativa, as 
autoridades competentes para a aplicação das medidas disciplinares constantes do presente instrumento. 
Parágrafo primeiro – As medidas disciplinares somente serão efetivadas após a respectiva publicação no edital da entidade (impresso ou 
eletrônico), ou notificação do punido com aviso de recebimento. 
Parágrafo segundo – O conteúdo completo deste regulamento foi especificamente redigido para o 5º Brazil Football Cup  e 
disponibilizado para o público através de publicação no site oficial do evento (www.bfcup.net),  em Janeiro de 2012.    
 
Art.61° - Fica estabelecido o Foro de Juiz de Fora, Minas Gerais, local das competições, para dirimir todas e quaisquer dúvidas deste 
regulamento, que também é aceito como um contrato de serviços, renunciando a qualquer outro Foro por mais privilegiado que seja. 
 
 
 
0EW LI0E TURISMO E EVE0TOS LTDA 
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