
 

 

REGULAMENTO 
 

8ª COPA SENAC ESCOLAR 
 

2015 
 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 
 

Artigo 1º - Fica instituída pelo Centro Universitário Senac a 8ª Copa Senac Escolar. 
 
Artigo 2º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem a 8ª Copa Senac 
Escolar. 
 
Artigo 3º - As modalidades a serem disputadas serão: Futsal Feminino, Futebol 7 Society 
Masculino, Voleibol Feminino e Voleibol Masculino, Basquete Masculino, Handebol 
Feminino e Handebol Masculino, Atletismo Masculino e Atletismo Feminino, Tênis 
Masculino e Tênis Feminino.  
 
Artigo 4º - As equipes que participarão deste campeonato serão consideradas cientes deste 
regulamento, no que diz respeito aos seus direitos e deveres. 
 
Artigo 5º - É de competência do Centro Universitário Senac elaborar e fazer cumprir o 
presente Regulamento, além de tratar da resolução dos casos omissos. 
 
Artigo 6º - É de competência dos responsáveis pelas equipes fazer com que seus atletas 
conheçam este regulamento. 
 
Artigo 7º - São objetivos da 8ª Copa Senac Escolar: 
 
I. Estimular e desenvolver a prática do esporte entre a juventude estudantil, por meio da 
competição sadia e com fins educativos; 
 
II. Promover o intercâmbio sociodesportivo entre as entidades participantes; 
 
III. Incentivar o respeito às regras, aos árbitros, aos professores e aos adversários; 
 

IV. Dar oportunidade aos participantes de aumentar suas experiências em Competições 
Esportivas. 
 



 

 

Artigo 8º - Após dois dias úteis do encerramento das inscrições o professor responsável pelas 
modalidades ou pelo colégio deverá encaminhar sem falta as restrições de datas do colégio.  
 
PARTICIPANTES 
 
Artigo 9º - Poderão participar das modalidades os alunos nascidos entre 1997 e 2000 que 
estejam regularmente matriculados no ensino médio das escolas convidadas. 

a) É de responsabilidade dos colégios a veracidade das informações prestadas na ficha de 
inscrição oficial. 

b) É obrigatório o enviar separadamente uma Relação Nominal dos alunos nascidos em 1997 que 

participarão desta edição. 

Artigo 10º - O técnico da equipe deverá apresentar os documentos de identidade dos 
atletas até o horário combinado de início da partida. Serão aceitos: RG original ou cópia 
autenticada, carteirinha escolar (com foto), passaporte (original ou cópia autenticada). 
 
Artigo 11º - Fica definido que o atleta que não trouxer o documento necessário não poderá jogar. 
 
Artigo 12º - Poderão permanecer no banco de reservas somente pessoas previamente inscritas. 
 
Artigo 13º - Modalidades e sua quantidade limite: 
 
- Futebol 7 Society: serão inscritas as primeiras 42 escolas e as demais entrarão para uma lista 
de espera, caso haja desistência. 
 
- Futsal Feminino: serão inscritas as primeiras 12 escolas e as demais entrarão para uma lista 
de espera, caso haja desistência. 
 
- Voleibol Feminino e Masculino: serão inscritas as primeiras 9 escolas e as demais entrarão 
para uma lista de espera, caso haja desistência. 
   
- Handebol Feminino: serão inscritas as primeiras 12 escolas e as demais entrarão para uma 
lista de espera, caso haja desistência. 
 
- Basquete Masculino e Handebol Masculino: serão inscritas as primeiras 6 escolas e as 
demais entrarão para uma lista de espera, caso haja desistência. 
 
- Tênis Feminino e Masculino:  serão inscritas as primeiras 4 escolas e as demais entrarão 
para uma lista de espera, caso haja desistência. Caso haja necessidade de espera por resultado, 



 

 

devido ao número de inscritos, será sorteado o respectivo grupo a ser classificado a etapa 
seguinte. 
 
- Atletismo: Todas as escolas deverão enviar um representante por gênero. Fica sob 
responsabilidade do professor encaminhar os dados dos alunos antecipadamente, o nº de 
inscrição de cada um será entregue no Congresso Técnico. 
 

Caso alguma das escolas desista, o contato para substituição será feito pela ordem de inscrição 
na lista de espera. 
 
Artigo 14º - INSCRIÇÃO 
 
Para o Professor de Ed. Física ou Responsável do Colégio será encaminhada a ficha de 
inscrição, e o mesmo deverá se responsabilizar por preenche-la e enviá-la para organização 
do evento dentro do prazo determinado. 
 
As escolas serão consideradas inscritas na competição após o envio de um e-mail com a ficha 
de inscrição oficial preenchida para centroesportivocas@sp.senac.br, até 13 de março de 
2015. 
 

Artigo 15º - Os atletas receberão a ficha de inscrição individual para preenchimento, que deverá 
ser entregue até o dia do Congresso Técnico, 28 de março de 2015. 

 
O aluno que não preencher a ficha individual e não estiver com o nome na ficha oficial, 
não poderá participar do evento. Caso fique constatado que um atleta atuou sem as 
devidas inscrições, o colégio será notificado e punido com perda dos pontos da partida 
em questão.   
 

 Artigo 16º - Poderão se inscrever por modalidade a quantidade de atletas 

abaixo:  

 Society Masculino: 15 alunos. 

 Handebol Masculino e Feminino: 12 alunos.  

 Voleibol Masculino e Feminino: 12 alunos.  

 Basquete Masculino: 12 alunos. 
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 Futsal Feminino: 12 alunos. 
 
Artigo 17º - Os técnicos das equipes ficarão responsáveis pela disciplina de seus atletas. Caso 
haja algum problema desta ordem, a equipe e/ou atletas poderão ser punidos. 
 
Artigo 18º - Não será aceita inscrição de atleta no dia do jogo e após o início do 
campeonato. Com exceção de casos de substituição médica, para os quais será 
necessário: 
 

a) Apresentar atestado médico comprovando que o atleta não poderá participar 
mais. 

b) Enviar por e-mail os dados do aluno que irá substituir o mesmo.  
 
Artigo 19º - O atleta inscrito deverá estar regularmente matriculado em sua unidade escolar. Não 
serão aceitas transferências de atletas entre os colégios participantes durante o campeonato. 
 
Artigo 20° - Multiatleta: alunos que praticam várias modalidades poderão participar de 
apenas duas. 
 

a) O professor será o responsável em selecionar as modalidades para este aluno. 
b) O professor deve identificar na ficha de inscrição oficial quem são estes 

alunos. 
c) É importante que o colégio disponibilize alunos suficientes para o banco de 

reserva para se precaverem nestas situações, assim como substituição por 
contusões ou outros motivos. 

d) Se o multiatleta estiver em modalidades que possuam horários simultâneos, a 
responsabilidade em compor os times será exclusivamente do professor. 

 

ATLETAS FEDERADOS 
 
Artigo 21º - Alunos federados em 2014 e 2015 não podem atuar nas modalidades.  
 
No caso do futebol, a modalidade é considerada única. 
 

 
 

CONGRESSO TÉCNICO 
 
O Congresso Técnico é o encontro de todos os treinadores ou representantes das escolas para 
discutir e homologar o regulamento, conhecer as datas dos jogos, entender como será a 
Cerimônia de Abertura e tirar todas as dúvidas relacionadas ao campeonato. 



 

 

Data: 28/03/2015.  
Horário: 10 horas às 12h30. 
 

 

CERIMÔNIA DE ABERTURA 
 
Data: 11/04/2015. 
Horário: 9 às 17 horas. 
           
Na cerimônia de abertura do campeonato*, será realizada: 

 Prova de Atletismo Masculino e Feminino;  

 1º Rodada de Futebol Society; 

 Atividades livres para os alunos dos colégios participantes e convidados. 
 
*Os alunos deverão comparecer devidamente uniformizados. 
 
É obrigatório que a escola envie no mínimo dois atletas neste dia. Caso isso não aconteça, a 
escola será considerada eliminada da Copa Senac Escolar. 
 
FORMA DE DISPUTA 
 
Artigo 22º - 1ª Fase: as equipes serão divididas em grupos por meio de sorteio. Dentro do grupo, 
as equipes jogarão entre si, sendo classificadas para a fase eliminatória simples as escolas 
melhores colocadas. 
 
Haverá disputa de 3º e 4º colocados.           
 
Artigo 23º - O material esportivo utilizado nos jogos, como bolas, redes, etc, será disponibilizado 
pelo Centro Universitário Senac. 
 
Artigo 24º - Cada partida de Futebol 7 Society Masculino terá duração de 40 minutos corridos, 
divididos em dois tempos de 20 minutos, com intervalo de 5 minutos, ficando autorizada a 
substituição livre. 
 

Cada partida de Basquete Masculino e Handebol Masculino terá duração de 40 minutos 
corridos, divididos em dois tempos de 20 minutos (salvo os 2 minutos finais do segundo período, 
que serão cronometrados), com intervalo de 5 minutos, ficando autorizada a substituição livre.  

 
Cada partida de Futsal Feminino e Handebol Feminino terá duração de 30 minutos corridos, 
divididos em dois tempos de 15 minutos, com intervalo de 5 minutos, ficando autorizada a 
substituição livre. 



 

 

 
Cada partida de Voleibol Feminino e Masculino será disputada em melhor de 3 sets de 21 
pontos. Caso haja necessidade de tie-break, o set final será disputado em 15 pontos. Se 
houver empate em 14 pontos, o jogo termina quando um adversário abrir 2 pontos de 
diferença. 
 
Artigo 25º - A Prova de Atletismo será feita em um percurso de 3 mil metros pelo campus, 
dividas em baterias de masculino e feminino. 
 
Artigo 26º - O Tênis terá a forma de disputa de melhor de 3 sets de 6 games, ou no mínimo 2 
sets. 
 

 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO NO GRUPO 
 
Artigo 27º - Para efeito de classificação nas modalidades Futebol 7 Society Masculino, 
Futsal Feminino, Handebol Feminino e Masculino, na 1 ª Fase serão contados: 
 

                  a) 5 pontos por vitória, inclusive WO; 
 
b) 3 pontos por empate com gols; 

c) 2 pontos por empate sem gols; 

d) 1 ponto por derrota (em jogo). 

 
Para efeito de classificação nas modalidades Voleibol Feminino e Masculino e Basquete 
Masculino, na 1ª Fase serão contados: 
 

a) 5 pontos por vitória; 
 
b) 2 pontos por derrota (em jogo). 

 

FORMAS DE DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO PARA SEGUNDA FASE: 
 
Artigo 28º - Em caso de empate de duas ou mais equipes das modalidades Futebol 7 
Society Masculino, Futsal Feminino e Handebol Feminino e Masculino, em número de 
pontos, aplicar-se-á: 
 
I. 1ª Fase: 



 

 

 
a) Confronto direto; 
 
b) Maior número de vitórias; 
 
c) Maior saldo de gols de todos os jogos do grupo ocorridos na 1ª Fase;  

d) Maior número de gols a favor; 

e) Menor número de gols sofridos de todos os jogos do grupo ocorridos na 1ª Fase;  

f) Menor número de cartões vermelhos; 

g) Menor número de cartões azuis (exceto Futsal); 
 
h) Menor número de cartões amarelos;  

i) Menor número de faltas; 

j) Sorteio. 
 
II. 2ª Fase: 
 
a) Ocorrendo empate no tempo normal, não haverá prorrogação. Serão cobrados 5 tiros 
livres e diretos da marca do pênalti, alternados e por atletas; 
 
b) Persistindo o empate, a decisão será efetuada pela cobrança de um tiro livre direto da marca 
do pênalti, alternadamente, por atletas diferentes, até que haja um vencedor. 
 
Em caso de empate de duas ou mais equipes na modalidade Basquete Masculino, em 
número de pontos, aplicar-se-á: 
 
III. 1ª Fase: 
 
a) Confronto direto; 
 
b) Maior número de vitórias; 
 
c) Maior saldo de pontos de todos os jogos do grupo ocorridos na 1ª Fase; 

d) Maior número de pontos a favor; 



 

 

e) Menor número de pontos sofridos de todos os jogos do grupo ocorridos na 1ª Fase; 

f) Menor número de faltas; 

g) Sorteio; 

h) Caso a partida termine empatada, haverá prorrogação de 10 minutos em dois tempos de 
5 minutos, sem intervalo de descanso; 
 
i) Caso persista o empate, haverá prorrogações de 5 minutos até que haja um vencedor. 
 
Em caso de empate de duas ou mais equipes na modalidade Voleibol Feminino e 
Masculino, em número de pontos, aplicar-se-á: 

 IV. 1ª Fase: 

a) Confronto direto; 
 
b) Maior número de vitórias; 
 
c) Maior saldo de set’s; 
 
d) Maior saldo de pontos de todos os jogos do grupo ocorridos na 1ª Fase; 
 
e) Maior número de pontos a favor; 

f) Menor número de pontos sofridos de todos os jogos do grupo ocorridos na 1ª Fase;  

g) Sorteio. 

Artigo 29º - No caso do Tênis, a forma de desempate será de tie-break, disputa de um 
game. 

 
Artigo 30º - Será passível de punição, até mesmo eliminação, todos aqueles que, direta ou 
indiretamente, estiverem ligados ao campeonato, provocando distúrbios, antes, durante e depois 
das disputas. 
 

Artigo 31º -  As penalidades nas modalidades Futsal Feminino e Futebol 7 Society Masculino, 
obedecerão os seguintes critérios: 
 

a) 1 Cartão Vermelho - suspenso de 1 partida posterior;  



 

 

b) 2 Cartões Amarelos - suspensão da partida posterior. 

No caso do Handebol, as punições serão efetuadas pela Comissão Organizadora. 
 
Artigo 32º - Na Fase Final, não serão anulados os cartões amarelos recebidos na Fase 
Classificatória. 
 
Artigo 33º - A indisciplina da torcida dentro e fora dos locais dos jogos implicará em repreensão 
por escrito, endereçada ao diretor do colégio, ficando a referida entidade responsável econômica 
e moralmente por quaisquer danos físicos e materiais que venham a ser causados. 
 
Artigo 34º - Caso haja agressão ou mesmo tentativa por parte dos jogadores, técnicos, 
professores e qualquer componente de uma equipe, os infratores serão eliminados e não 
poderão participar da próxima edição da Copa Senac Escolar. 
 

 

W.O 
 
Artigo 35º - Nos casos de atraso, a partir do cronômetro acionado pelo juiz, a equipe 
perderá por W.O. 
 
Artigo 36º - Haverá tolerância de 15 minutos para CADA PARTIDA. 
 
Artigo 37º - Para efeito de penalização, a equipe que comparecer incompleta (alunos e 
técnico), de acordo com o regulamento específico da modalidade, ou se utilizar irregularmente 
de atleta federado, será eliminada da modalidade específica, na competição do ano 
seguinte.  
 
Artigo 38º - O professor de educação física ou representante da escola estão autorizados a 
acompanhar as equipes nas partidas. 
 
Artigo 39º - O W.O. não será anulado em hipótese alguma.  
 
Artigo 40º - Em caso de W.O.: 
a) a equipe será eliminada da modalidade específica, na competição do ano seguinte, em 
caso de W.O. sem aviso prévio. Abaixo, o placar para os demais casos. 
   

 0 ponto por W.O causado; 

 Modalidade de Basquete: placar de 20 x 0; 

 Modalidade de Voleibol: placar de 2 set’s = 42 pontos; 



 

 

 Modalidade futebol (única): placar 4 x 0; 

 Modalidade Hand masculino e feminino: placar 15 x 0. 

 

PROTESTOS 
 
Artigo 41º - Os protestos sobre qualquer atleta ou indício de infrações das regras oficiais ou 
regulamento dos jogos deverão ser apresentados à Comissão Organizadora. 
 
Artigo 42º - Para efeito de início de processo de julgamento, a entrada de recurso por parte de 
alguma equipe ou atleta a ser julgado pela Comissão Organizadora deverá constar de: 
 

a) Relatório do árbitro; 
 
b) Relatório do mesário; 
 
c) Relatório da parte interessada. 

 
Artigo 43º - Caberá exclusivamente ao reclamante a apresentação das provas de sua 
reclamação. 
 
Artigo 44º - Não será permitido o protesto de terceiros, ou seja, só é permitido às partes que 
estiverem diretamente envolvidas, exceto nos casos em que terceiros tenham sido prejudicados 
diretamente pelo resultado da partida. 
 
Artigo 45º - Os protestos ou recursos decididos pela Comissão Organizadora serão irreversíveis 
e imperativos, não cabendo quaisquer novos recursos. 
 

PREMIAÇÕES 
 
Artigo 46º - Receberão premiações as equipes Campeã, Vice-Campeã, 3ª Colocada e 4ª 
Colocada. 
 
Artigo 47º - As modalidades individuais Atletismo Masculino e Feminino, e Tênis Masculino e 
Feminino receberão as seguintes premiações:  

 1º Colocados: Troféus e Medalha. 

 2º e 3º Colocados: Medalhas. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 



 

 

Artigo 48º -  Caso haja coincidência nas cores dos uniformes das equipes, o Centro Esportivo do 
Centro Universitário Senac - Santo Amaro fornecerá coletes para a realização da partida. 
 
Artigo 49º - As equipes deverão usar, obrigatoriamente: camisetas, calção, caneleira e 
meião. 
 
Artigo 50º - As camisas deverão ser numeradas. 
 
Artigo 51º - Fica proibido o uso de chuteiras de futebol de campo. 
 
Artigo 52º - Só poderão ser usados tênis ou chuteiras de Futebol 7 Society. 
 
Artigo 53º -  A Comissão Organizadora não se responsabilizará por qualquer tipo de incidente 
decorrente da prática esportiva do campeonato, de permanência no local ou que esteja 
relacionado às patologias congênitas de qualquer natureza ou adquirido por acidentes ocorridos 
com atletas ou por e s t e s  o c a s i o n a d o s  a  t e r c e i r o s  e m  q u a l q u e r  f a s e  d a  
competição. 
 
Artigo 54º-  A arbitragem será realizada por autoridades designadas pela Comissão 
Organizadora, não cabendo qualquer restrição ou veto pelos participantes. 
 
Artigo 55º - Na ausência de um árbitro ou do mesário, o jogo deverá transcorrer normalmente. 
Se a ausência for do mesário, a Coordenação do Campeonato providenciará alguém que o 
substitua. Na ausência do trio de arbitragem, caberá à Coordenação do Campeonato nomear 
pessoas que possam assumir a responsabilidade da arbitragem, desde que as partes 
interessadas estejam de comum acordo. A aceitação desta deverá constar em súmula. 
 
Artigo 56º-  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 
Artigo 57º-  O ingresso, permanência e circulação de público nas dependências do Centro 
Esportivo e no Centro Universitário Senac estarão sujeitos às normas estabelecidas por esta 
instituição. É assegurado ao Senac o direito de: 

 Proibir a entrada e retirar do Senac qualquer pessoa com conduta ou trajes 

inadequados; 

 Vedar o uso de qualquer veículo ou processo de locomoção julgado impróprio 

ou perigoso; 

 Impedir a prática de atos que, por qualquer forma, possam perturbar ou 

restringir a livre circulação e/ou a tranquilidade dos usuários, frequentadores 

e/ou estudantes do Centro Universitário Senac; 



 

 

 Tomar as medidas que, no seu entender, sejam recomendáveis ou próprias 

para manter e/ou restabelecer a ordem durante os jogos.  

 
 
 
 


