
 
 

 
 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DA COMPETIÇÃO 
 

CAPÍTULO I 
 

DA DENOMINAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 1º - 2ª COPA PEQUENOS GIGANTES DA BOLA – OMA, promoção e organização do NÚCLEO 
DE FUTEBOL CRISTAIS – NFC e administrado pela LIGA BLUMENAUENSE DE FUTEBOL – LBF. 
 
Art. 2º - Participam do Campeonato as seguintes associações: 
 

Associação Denominação Categorias 
Escola de Futebol Guerreiros do Futuro AEFA 15 / 17 
Amazonas Esporte Clube Amazonas 15 / 17 
APEF APEF 11 / 13 
Escola de Futebol Assedam Assedam 11 / 13 / 15 / 17 
Clube Atlético Itajaí Atlético Itajaí 15 / 17 
Avaí Futebol Clube Avaí Mirins 11 
B3 Academy B3 Academy 13 / 17 
Baruch Sport Club Baruch 15 / 17 
Camboriú Futebol Clube Camboriú 13 
FMD Rio do Sul / RC Confecções FMD Rio do Sul 15 / 17 
Fundação Municipal de Esportes de Indaial FME Indaial 13 / 15 / 17 
Escola de Futebol Franz Volles Franz Volles 15 
Escola Furação Itajaí Furacão Itajaí 15 
Escola do Grêmio MZ Futebol Grêmio MZ 13 / 15 
Francis IAFA / Associação Karsten IAFA / Assoc. Karsten 11 / 13 / 15 
Juventude Futebol Clube Juventude 15 / 17 
Grêmio Esportivo Juventus Juventus 15 / 17 
Manchister Futebol Clube Manchister 15 / 17 
Instituto Metropolitano Para o Desenv. Desportivo e Social Metropolitano 17 
Associação Atlética Mueller Mueller 11 
Nação Esportes Nação  11 / 13 / 15 
Instituto New Life New Life 15 / 17 
Núcleo de Futebol Cristais S.A NFC 11 / 13 / 15 / 17 
Clube Esportivo Paysandú Paysandú 11 / 13 / 15 
Rio Grande Futebol Clube Rio Grande FC 13 / 15 / 17 
Projeto Sercos Sociedade Esportiva e Recreativa Costa e Silva Sercos 11 / 13 
Spaca Blumenau Spaca Blu 11 
Escola Academia Sporting Sporting 11 / 13 / 15 / 17 
Escola Academia Sporting Sporting São José 13 
Clube Atlético Tupi Tupi 13 
Escolinha de Futebol Xoxo 10 Xoxo 10 11 / 13 

 



 
 

 
 

Art. 3º - A 2ª COPA PEQUENOS GIGANTES DA BOLA – OMA, será dividida em 4 (quatro) categorias 
 

Categoria Denominação Nascidos 
Sub 11 Pré-Mirim 2011 ou Posterior 
Sub 13 Mirim 2009 ou Posterior 
Sub 15 Infantil 2007 ou Posterior 
Sub 17 Juvenil 2005 ou Posterior 

 
Art. 4º - As tabelas dos jogos da 2ª COPA PEQUENOS GIGANTES DA BOLA – OMA, com datas e 
horários, serão elaboradas pela organizadora em conjunto com o Departamento de Estatísticas 
da LIGA BLUMENAUENSE DE FUTEBOL – LBF. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso ocorra à desistência de uma associação participante antes do 
início da competição, a organizadora poderá indicar uma nova associação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Todos os jogos acontecerão nas dependências do Clube de caça e Tiro 
Velha Central em Blumenau, localizado a Rua dos Caçadores, 3680, Bairro Velha Central. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DO SISTEMA DE DISPUTA E DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 

Art. 5º - A 2ª COPA PEQUENOS GIGANTES DA BOLA – OMA será disputado em 5 (cinco) fases, 
conforme abaixo e de acordo com os artigos seguintes: 
 

1. CLASSIFICATÓRIA  
2. PLAYOFFS 
3. QUARTAS DE FINAIS 
4. SEMI-FINAIS 
5. FINAIS 

 
Art. 6º - As categorias terão quantidade de equipes diferentes, e consequentemente, fórmulas de 
disputas diferentes, porém, todas chegarão na fase QUARTAS DE FINAIS, momento em que a 
competição passará a ser idêntica para todas as categorias. 
 

 
CATEGORIA SUB 11 

 
1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA 

 
Art. 7º - Será disputada por todas as 12 (doze) associações inscritas e divididas em 3 (três) grupos 
de 04 (quatro) equipes, que jogarão entre si, em TURNO ÚNICO, no sistema de pontos corridos. 
 
Art. 8º - As 2 (duas) associações de cada grupo que somarem, ao final da 1ª FASE - 
CLASSIFICATÓRIA, o maior número de pontos ganhos estarão classificadas para a próxima fase 
da competição. 
 
Art. 9º - Dentre as associações que terminarem a 1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA na terceira 
colocação de cada um dos 3 (três) grupos, as 2 (duas) com o maior número de pontos ganhos 
também estarão classificadas para a próxima fase. 
 
Art. 10º - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 2 (duas) ou mais associações, ao final da 
1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA, para efeito de classificação, aplica-se, sucessivamente os seguintes 
critérios técnicos de desempate: 



 
 

 
 

1. PONTOS GANHOS  
2. MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS 
3. MAIOR SALDO DE GOLS 
4. MAIOR NÚMERO DE GOLS PRÓ 
5. CONFRONTO DIRETO 
6. SORTEIO PÚBLICO NA SEDE DA ORGANIZADORA 

 
2ª FASE – QUARTAS DE FINAIS 

 
Art. 11º - Será disputada pelas associações classificadas conforme os artigos 8º e 9º.. 
 
Jogo Partida 
QF01 1º COLOCADO DO GRUPO A x 2º MELHOR TERCEIRO COLOCADO 
QF02 1º COLOCADO DO GRUPO C x 2º COLOCADO DO GRUPO A 
QF03 2º COLOCADO DO GRUPO B x 2º COLOCADO DO GRUPO C 
QF04       1º COLOCADO DO GRUPO B x MELHOR TERCEIRO COLOCADO 

 
 

Art. 12º - Em caso de empates nestas partidas, serão cobrados lances diretos da marca do 
PÊNALTY. Na primeira série em número de 05 (cinco), persistindo o empate, serão em série de 01 
(um). Os atletas que terminaram a partida são os que estarão aptos para realizar as cobranças.  
 

3ª FASE – SEMI-FINAIS 
 
Art. 13º - Será disputada pelas associações vencedoras dos jogos da 2ª FASE – QUARTAS DE 
FINAIS, as quais obedecerão a seguinte tabela 
 
Jogo Partida 
SF01 VENCEDOR DO JOGO QF01 X VENCEDOR DO JOGO QF03 
SF02 VENCEDOR DO JOGO QF02 X VENCEDOR DO JOGO QF04 

 
Art. 14º - Em caso de empates nestas partidas, serão cobrados lances diretos da marca do 
PÊNALTY. Na primeira série em número de 05 (cinco), persistindo o empate, serão em série de 01 
(um). Os atletas que fizerem as cobranças serão os mesmos que terminaram a partida. 
 

3º e 4º COLOCADOS 
 

Art. 15º - Será declarada como terceira colocada geral da categoria a associação que dentre as 
duas derrotadas na fase SEMI-FINAIS tiver a melhor campanha na competição, somadas todas as 
fases anteriores. Em caso de igualdade em número de pontos, serão adotados os mesmos 
critérios de desempate apontados no Art. 10º desse documento.  
 

4ª FASE - FINAIS 
Art. 16º - Será disputada pelas associações vencedoras dos jogos da 3ª FASE SEMI-FINAIS.  
 

Jogo Partida 
FINAL VENCEDOR DO JOGO SF01 X VENCEDOR DO JOGO SF02 
 

Art. 17º - Em caso de empates nestas partidas, serão cobrados lances diretos da marca do 
PÊNALTY. Na primeira série em número de 05 (cinco), persistindo o empate, serão em série de 01 
(um). Os atletas que fizerem as cobranças serão os mesmos que terminaram a partida. 

 
 
 



 
 

 
 

CATEGORIA SUB 13 
 

1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA 
 
Art. 18º - Será disputada por todas as 16 (dezesseis) associações inscritas e divididas em 4 (quatro) 
grupos de 04 (quatro) equipes que jogarão entre si, em TURNO ÚNICO, no sistema de pontos 
corridos. 
 
Art. 19º - As 2 (duas) associações de cada grupo que somarem, ao final da 1ª FASE - 
CLASSIFICATÓRIA, o maior número de pontos ganhos estarão classificadas para a próxima fase 
da competição. 
 
Art. 20º - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 2 (duas) ou mais associações, ao final da 
1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA, para efeito de classificação, aplica-se, sucessivamente os seguintes 
critérios técnicos de desempate: 
 

1. PONTOS GANHOS  
2. MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS 
3. MAIOR SALDO DE GOLS 
4. MAIOR NÚMERO DE GOLS PRÓ 
5. CONFRONTO DIRETO 
6. SORTEIO PÚBLICO NA SEDE DA ORGANIZADORA 

 
2ª FASE – QUARTAS DE FINAIS 

 
Art. 21º - Será disputada pelas associações classificadas conforme o artigo 19º. 
 
Jogo Partida 
QF01 1º COLOCADO DO GRUPO D x 2º COLOCADO DO GRUPO C  
QF02 1º COLOCADO DA CHAVE A x 2º COLOCADO DA CHAVE B 
QF03 1º COLOCADO DO GRUPO B x 2º COLOCADO DO GRUPO A 
QF04       1º COLOCADO DO GRUPO C x 2º COLOCADO DO GRUPO D 

 
 
Art. 22º - Em caso de empates nestas partidas, serão cobrados lances diretos da marca do 
PÊNALTY. Na primeira série em número de 05 (cinco), persistindo o empate, serão em série de 01 
(um). Os atletas que terminaram a partida são os que estarão aptos para realizar as cobranças. 
 

3ª FASE – SEMI-FINAIS 
 
Art. 23º - Será disputada pelas associações vencedoras dos jogos da 2ª FASE – QUARTAS DE 
FINAIS, as quais obedecerão a seguinte tabela 
 
 
Jogo Partida 
SF01 VENCEDOR DO JOGO QF01 X VENCEDOR DO JOGO QF02 
SF02 VENCEDOR DO JOGO QF03 X VENCEDOR DO JOGO QF04 

 
Art. 24º - Em caso de empates nestas partidas, serão cobrados lances diretos da marca do 
PÊNALTY. Na primeira série em número de 05 (cinco), persistindo o empate, serão em série de 01 
(um). Os atletas que terminaram a partida são os que estarão aptos para realizar as cobranças. 
 

3º e 4º COLOCADOS 
 

Art. 25º - Será declarada como terceira colocada geral da categoria a associação que dentre as 



 
 

 
 

duas derrotadas na fase SEMI-FINAIS tiver a melhor campanha na competição, somadas todas as 
fases anteriores. Em caso de igualdade em número de pontos, serão adotados os mesmos 
critérios de desempate apontados no Art. 20º desse documento.  

 
4ª FASE - FINAIS 

Art. 26º - Será disputada pelas associações vencedoras dos jogos da 3ª FASE - SEMI-FINAIS.  
 

Jogo Partida 
FINAL VENCEDOR DO JOGO SF01 X VENCEDOR DO JOGO SF02 

 
Art. 27º - Em caso de empates nestas partidas, serão cobrados lances diretos da marca do 
PÊNALTY. Na primeira série em número de 05 (cinco), persistindo o empate, serão em série de 01 
(um). Os atletas que terminaram a partida são os que estarão aptos para realizar as cobranças. 
 
 

CATEGORIA SUB 15 
 

1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA 
 
Art. 28º - Será disputada por todas as 20 (vinte) associações inscritas e divididas em 5 (cinco) 
grupos de 04 (quatro) equipes que jogarão entre si, em TURNO ÚNICO, no sistema de pontos 
corridos. 
 
Art. 29º - A associação de cada grupo que somar ao final da 1ª FASE - CLASSIFICATÓRIA, o maior 
número de pontos ganhos estará classificada para a 3ª FASE da competição – QUARTAS DE FINAIS. 
 
Art. 30º - A associação de cada grupo que terminar a 1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA na segunda 
colocação, estará classificada para a 2ª FASE da competição – PLAYOFFS. 
 
Art. 31º - Dentre todos os 5 (cinco) grupos, entre todas as equipes classificadas na 1ª FASE – 
CLASSIFICATÓRIA na terceira colocação, aquela que tiver o maior número de pontos ganhos estará 
classificada para a 2ª FASE da competição – PLAYOFFS. 
 
Art. 32º - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 2 (duas) ou mais associações, ao final da 
1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA, para efeito de classificação, aplica-se, sucessivamente os seguintes 
critérios técnicos de desempate: 
 

1. PONTOS GANHOS  
2. MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS 
3. MAIOR SALDO DE GOLS 
4. MAIOR NÚMERO DE GOLS PRÓ 
5. CONFRONTO DIRETO 
6. SORTEIO PÚBLICO NA SEDE DA ORGANIZADORA 

 
 

2ª FASE – PLAYOFFS 
 
Art. 33º - Será disputada pelas associações classificadas conforme os artigos 30º e 31º. 
 
Jogo Partida 
PL01 1º MELHOR 2º COLOCADO GERAL x MELHOR E ÚNICO TERCEIRO COLOCADO 
PL02 2º MELHOR 2º COLOCADO GERAL x 5º MELHOR 2º COLOCADO GERAL 
PL03 3º MELHOR 2º COLOCADO GERAL x 4º MELHOR 2º COLOCADO GERAL 

 



 
 

 
 

Art. 34º - Em caso de empates nestas partidas, serão cobrados lances diretos da marca do 
PÊNALTY. Na primeira série em número de 05 (cinco), persistindo o empate, serão em série de 01 
(um). Os atletas que terminaram a partida são os que estarão aptos para realizar as cobranças. 

 
3ª FASE – QUARTAS DE FINAIS 

 
Art. 35º - Será disputada pelas associações classificadas conforme o artigo 29º, e pelas 
associações vencedoras dos jogos da 2ª FASE – PLAYOFFS. 
 
Jogo Partida 
QF01 1º COLOCADO DO GRUPO A x VENCEDOR DO JOGO PL 01  
QF02 1º COLOCADO DA CHAVE B x VENCEDOR DO JOGO PL 02 
QF03 1º COLOCADO DO GRUPO D x 1º COLOCADO DO GRUPO E 
QF04       1º COLOCADO DO GRUPO C x VENCEDOR DO JOGO PL 03 

 
 

Art. 36º - Em caso de empates nestas partidas, serão cobrados lances diretos da marca do 
PÊNALTY. Na primeira série em número de 05 (cinco), persistindo o empate, serão em série de 01 
(um). Os atletas que terminaram a partida são os que estarão aptos para realizar as cobranças. 

 
4ª FASE – SEMI-FINAIS 

 
Art. 37º - Será disputada pelas associações vencedoras dos jogos da 3ª FASE – QUARTAS DE 
FINAIS, as quais obedecerão a seguinte tabela 
 
Jogo Partida 
SF01 VENCEDOR DO JOGO QF01 X VENCEDOR DO JOGO QF03 
SF02 VENCEDOR DO JOGO QF02 X VENCEDOR DO JOGO QF04 

 
Art. 38º - Em caso de empates nestas partidas, serão cobrados lances diretos da marca do 
PÊNALTY. Na primeira série em número de 05 (cinco), persistindo o empate, serão em série de 01 
(um). Os atletas que terminaram a partida são os que estarão aptos para realizar as cobranças. 
 

3º e 4º COLOCADOS 
 

Art. 39º - Será declarada como terceira colocada geral da categoria a associação que dentre as 
duas derrotadas na fase SEMI-FINAIS tiver a melhor campanha na competição, somadas todas as 
fases anteriores, excluído apenas os resultados da 2ª FASE - PLAYOFFS. Em caso de igualdade 
em número de pontos, serão adotados os mesmos critérios de desempate apontados no Art. 32º 
desse documento.  

 
4ª FASE - FINAIS 

Art. 40º - Será disputada pelas associações vencedoras dos jogos da 4ª fase - SEMI-FINAIS.  
 

Jogo Partida 
FINAL VENCEDOR DO JOGO SF01 X VENCEDOR DO JOGO SF02 

 
Art. 41º - Em caso de empates nestas partidas, serão cobrados lances diretos da marca do 
PÊNALTY. Na primeira série em número de 05 (cinco), persistindo o empate, serão em série de 01 
(um). Os atletas que terminaram a partida são os que estarão aptos para realizar as cobranças. 
 

CATEGORIA SUB 17 
 

1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA 



 
 

 
 

 
Art. 42º - Será disputada por todas as 16 (dezesseis) associações inscritas e divididas em 4 (quatro) 
grupos de 04 (quatro) equipes que jogarão entre si, em TURNO ÚNICO, no sistema de pontos 
corridos. 
 
Art. 43º - As 2 (duas) associações de cada grupo que somarem, ao final da 1ª FASE - 
CLASSIFICATÓRIA, o maior número de pontos ganhos estarão classificadas para a próxima fase 
da competição. 
 
Art. 44º - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 2 (duas) ou mais associações, ao final da 
1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA, para efeito de classificação, aplica-se, sucessivamente os seguintes 
critérios técnicos de desempate: 
 

1. PONTOS GANHOS  
2. MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS 
3. MAIOR SALDO DE GOLS 
4. MAIOR NÚMERO DE GOLS PRÓ 
5. CONFRONTO DIRETO 
6. SORTEIO PÚBLICO NA SEDE DA ORGANIZADORA 

 
 

2ª FASE – QUARTAS DE FINAIS 
 
Art. 45º - Será disputada pelas associações classificadas conforme o artigo 43º. 
 
Jogo Partida 
QF01 1º COLOCADO DO GRUPO A x 2º COLOCADO DO GRUPO B  
QF02 1º COLOCADO DA CHAVE D x 2º COLOCADO DA CHAVE C 
QF03 1º COLOCADO DO GRUPO B x 2º COLOCADO DO GRUPO A 
QF04       1º COLOCADO DO GRUPO C x 2º COLOCADO DO GRUPO D 

 
 

Art. 46º - Em caso de empates nestas partidas, serão cobrados lances diretos da marca do 
PÊNALTY. Na primeira série em número de 05 (cinco), persistindo o empate, serão em série de 01 
(um). Os atletas que terminaram a partida são os que estarão aptos para realizar as cobranças. 
 

3ª FASE – SEMI-FINAIS 
 
Art. 47º - Será disputada pelas associações vencedoras dos jogos da 2ª FASE – QUARTAS DE 
FINAIS, as quais obedecerão a seguinte tabela 
 
Jogo Partida 
SF01 VENCEDOR DO JOGO QF01 X VENCEDOR DO JOGO QF02 
SF02 VENCEDOR DO JOGO QF03 X VENCEDOR DO JOGO QF04 

 
Art. 48º - Em caso de empates nestas partidas, serão cobrados lances diretos da marca do 
PÊNALTY. Na primeira série em número de 05 (cinco), persistindo o empate, serão em série de 01 
(um). Os atletas que terminaram a partida são os que estarão aptos para realizar as cobranças. 
 

3º e 4º COLOCADOS 
 

Art. 49º - Será declarada como terceira colocada geral da categoria a associação que dentre as 
duas derrotadas na fase SEMI-FINAIS tiver a melhor campanha na competição, somadas todas as 
fases anteriores. Em caso de igualdade em número de pontos, serão adotados os mesmos 
critérios de desempate apontados no Art. 44º desse documento.  



 
 

 
 

4ª FASE - FINAIS 
Art. 50º - Será disputada pelas associações vencedoras dos jogos da 3ª FASE - SEMI-FINAIS.  
 

Jogo Partida 
FINAL VENCEDOR DO JOGO SF01 X VENCEDOR DO JOGO SF02 
 

Art. 51º - Em caso de empates nestas partidas, serão cobrados lances diretos da marca do 
PÊNALTY. Na primeira série em número de 05 (cinco), persistindo o empate, serão em série de 01 
(um). Os atletas que terminaram a partida são os que estarão aptos para realizar as cobranças. 
 
 

CAPÍTULO III 

DAS PARTIDAS E DA CONTAGEM DE PONTOS 

Art. 52º - Quando houver coincidência de uniforme, a associação colocada à direita da tabela 
deverá providenciar um segundo uniforme. 

§ 1º - O árbitro poderá determinar a troca da camisa do goleiro, quando esta confundir com o 
uniforme dos participantes. 

Art. 53º - As associações poderão compor o quadro de suplentes de cada partida com até 9 (nove) 
atletas inscritos, totalizando assim 20 (vinte) relacionados por partida. 

Art. 54º - A Comissão Técnica poderá ser composta por até 3 (três) membros: 1 (um) técnico, 1 
(um) auxiliar técnico e 1 (um) massagista ou preparador físico ou preparador de goleiros.  

Art. 55º - Os 3 (três) membros da Comissão Técnica deverão apresentar documento de 
identificação com fotografia, sob pena de não participarem da mesma. 

Art. 56º - As associações poderão fazer até 06 (seis) substituições, em três paradas, não contando 
o intervalo, não podendo o atleta substituído retornar ao jogo.  

Art. 57º - As substituições deverão ocorrer com o aval do delegado / mesário da partida, que fará 
a solicitação ao árbitro principal a substituição. Haverá identificação das trocas por meio de placas, 
para que o público presente no estádio seja informado e também a transmissão da partida possa 
repassar a informação aos telespectadores. 

Art. 58º - As bolas utilizadas serão de responsabilidade da organização, sendo colocadas a 
disposição do Delegado da partida, 3 (três) bolas em condições ideais de uso, conforme categorias: 
 

Categoria Denominação Bola 
Sub 11 Pré-Mirim 4 
Sub 13 Mirim Oficial – 5 
Sub 15 Infantil Oficial – 5 
Sub 17 Juvenil Oficial – 5 

 
Art. 59º - As escalas de arbitragem serão de competência da LIGA BLUMENAUENSE DE FUTEBOL 
– LBF. 

Art. 60º - Após o sorteio e definição da tabela, cravamos dia e hora pra começar e acabar a Copa. 
Portanto, não será acatado nenhuma solicitação de mudança de jogo. Salvo, motivo de força maior. 



 
 

 
 

Art. 61º - A 1ª (primeira) partida da rodada começará no horário conforme a tabela e as demais 
iniciarão sequencialmente, com intervalo de 10 (dez) minutos. 

Art. 62º - As partidas terão os seguintes tempos de jogo: 
 

Categoria Denominação Tempo Intervalo 
Sub 11 Pré-Mirim 2 x 25 Minutos 5 Minutos 
Sub 13 Mirim 2 x 25 Minutos 5 Minutos 
Sub 15 Infantil 2 x 30 Minutos 5 Minutos 
Sub 17 Juvenil 2 x 35 Minutos 5 Minutos 

 
Art. 63º - As associações deverão enviar obrigatoriamente a Liga Blumenauense de Futebol – LBF, 
até as 18h00min da 5ª feira que antecede a partida a relação de atletas, para terem condições de 
jogo no domingo seguinte. 
 
Art. 64º - Os clubes deverão se apresentar até 15 (quinze) minutos antes do início de cada partida 
ao delegado do jogo, para conferência da documentação, juntamente com a carteira de identidade 
ou outro documento oficial com fotografia (originais ou cópias autenticadas em cartório). Caso um 
dos itens informados na FICHA COLETIVA (Pré Súmula) não confiram com o documento 
apresentado, o atleta ficará fora da partida. 

§ 1º - Os clubes deverão se apresentar até 2 (dois) minutos antes do horário marcado para o início 
do jogo. 

§ 2º - O atleta relacionado na súmula, poderá participar do jogo, mesmo tendo chegado após o 
início, porém limitado ao início do segundo tempo da mesma. 

Art. 65º - Na categoria Sub 11 – Pré-Mirim os ESCANTEIOS serão cobrados da interseção da linha 
da grande área com a linha de fundo e a cobrança de TIRO DE META será feita em qualquer parte 
da grande área, devendo ser obedecida a distância de 9m e 15 (nove metros e quinze centímetros). 
 
Art. 66º - A competição será regida pelo sistema de pontos ganhos: 

 3 (três) pontos por vitória 
 1 (um) ponto por empate 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DOS TROFÉUS E TÍTULOS 
 

Art. 67º - Às Associações CAMPEÃ, VICE-CAMPEÃ e TERCEIRA COLOCADA de cada categoria, 
serão atribuídos os títulos da 2ª COPA PEQUENOS GIGANTES DA BOLA – OMA, e receberão troféu 
e medalhas. 
 
Art. 68º - Para cada categoria, serão premiados também: GOLEIRO MENOS VAZADO - Troféu; 
ARTILHEIRO - Troféu; DESTAQUE - Troféu e FAIR PLAY - Troféu. 
 
§ 1º - Para a premiação de goleiro menos vazado, será considerado o atleta com o menor número 
de gols sofridos durante toda a competição, dentre as 4 (quatro) equipes participantes da fase 
SEMIFINAL da categoria, sendo necessária a participação em pelo menos 60% (sessenta por cento) 



 
 

 
 

dos minutos de jogo da equipe. Em caso de empate entre 1 (um) ou mais atletas, o vencedor será 
aquele que tiver maior percentual de minutos em campo. 
 
§ 2º - Para a premiação de artilheiro, será considerado o atleta com o maior número de gols 
marcados, dentre todas as equipes participantes. Em caso de empate entre 1 (um) ou mais atletas, 
o vencedor será aquele cuja equipe obteve a melhor participação na competição. 
 
§ 3º - Para a premiação de destaque, a organização da competição criará uma comissão técnica, 
que será responsável pela avaliação e escolha do destaque de cada categoria. 
 
§ 3º - A premiação de Fair Play será entregue para a associação que dentre as 4 semifinalistas 
obtiver a menor pontuação conforme o seguinte ranking: cartões amarelos: 1 ponto – cartões 
vermelhos: 2 pontos. 
 
 

 
CAPÍTULO V 

 
DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS NOS JOGOS 

 
Art. 69º - Os atletas poderão jogar na categoria subsequente a sua, porém não poderão jogar na 
categoria anterior a sua, e sempre dentro da mesma equipe. 
 
Art. 70º - As associações poderão inscrever no mínimo 18 (dezoito) e no máximo 30 (trinta) atletas 
por categoria. 
 
Art. 71º - As inscrições dos atletas encerram-se as 18h00min do dia 15/09/2022, para todas as 
equipes, independente do número de jogos já realizados. 
 
Art. 72º - Caso um atleta esteja inscrito por mais de uma associação, sua inscrição estará efetivada 
quando comparecer para partida por uma das equipes, ou seja, entregar sua documentação pessoal 
para o delegado da partida, não cabendo reclamação pelas outras equipes que realizaram sua 
inscrição. 
 
§ 1º - Caso o prazo para inscrição de atletas informado no Art. 71º ainda esteja em curso, as 
associações que haviam efetuado a inscrição de atletas que atuaram por outra associação poderão 
realizar a troca em seu elenco. Caberá a cada associação buscar a informação de atletas seus que 
optaram por jogar por outra equipe, isentando a organização do evento de responsabilidade em 
realizar esses avisos. 
 
§ 2º - Cabe a equipe que for utilizar o atleta garantir que o mesmo ainda não participou por outra 
associação. No dia do jogo somente são conferidos os dados pessoais de cada atleta, e não as 
inscrições de outras associações. Caso seja feita a utilização irregular do atleta, e associação estará 
sujeita as punições previstas. 
 
Art. 73º - As inscrições são de inteira responsabilidade das associações, bem como a conferência 
das datas de nascimento e respectivas categorias. 
 
Art. 74º - A associação que incluir atleta(s) sem condições legais de jogo estará sujeita às punições 
previstas, sendo a principal a perda dos pontos do referido jogo. 
                                                                                                                                                         
 

CAPÍTULO VI 
 



 
 

 
 

DO ABANDONO E ELIMINAÇÃO DA COMPETIÇÃO 
 

Art. 75º - Quando uma associação deixar de tomar parte, após iniciada a competição, as partidas 
por ela já disputadas serão consideradas nulas, cancelando-se os pontos obtidos pelas 
associações, em razão das anulações das partidas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Ocorrendo o abandono ou eliminação, a associação fica impedida de 
participar da próxima edição deste campeonato. 

 
 

CAPÍTULO VIII 

DA SEGURANÇA 

 
Art. 76º - Não será permitido o uso de chuteiras com trava e ou ponteira de alumínio, ou qualquer 
outro material prejudicial que coloque em risco a integridade física de seus adversários. 
 
Art. 77º - Não será permitido o uso de brincos, pulseiras, anéis, piercing, fitinhas de pulso ou 
outros tipos de adornos. 
 
Art. 78º - É obrigatório o uso de caneleiras. 
 
Art. 79º - Durante a realização de todos os jogos da competição, haverá uma unidade móvel de 
ambulância totalmente equipada a disposição, além de segurança privada particular. 
 
 

CAPÍTULO IX 

DAS MEDIDAS GERAIS E EXCEPCIONAIS 

Art. 80º - A COMISSÃO DISCIPLINAR será a da LIGA BLUMENAUENSE DE FUTEBOL – LBF. 

Art. 81º - As infrações disciplinares serão julgadas pela COMISSÃO DISCIPLINAR e de Justiça 
Desportiva. 

§ 1º - A infração de natureza disciplinar (CARTÃO AMARELO) será acumulativa, gerando 
suspensão automática ao atleta que receber tal advertência por 3 (três vezes), em partidas 
diferentes, consecutivas ou não. O saldo acumulativo de cartões de cada atleta será zerado na 
FASE SEMIFINAL, ou seja, caso o atleta receba o terceiro cartão amarelo na FASE QUARTAS DE 
FINAL, estará suspenso para a fase seguinte, que é a SEMIFINAL, momento no qual o saldo de 
cartões deixará de existir. 

§ 2º - O atleta que receber o CARTÃO VERMELHO será afastado da partida e perderá a condição 
de jogo para a próxima partida (automática), salvo se vir a ser julgado antes da próxima partida.  

Art. 82º - Caso ocorra a expulsão de algum membro da comissão técnica de alguma das 
associações, ele não poderá entrar no campo de jogo nas partidas seguintes daquele mesmo dia, 
caso a associação tenha outras partidas por outras categorias. Também estará impedido de 
participar do próximo jogo da categoria em que foi expulso. 



 
 

 
 

Art. 83º - Técnica e disciplinarmente, a 2ª COPA PEQUENOS GIGANTES DA BOLA – OMA será 
regida pelas regras de Jogo de Futebol, emanadas pela INTERNACIONAL FOOTBALL ASSOCIATION 
BOARD, e publicadas pela FIFA, pelos dispositivos do CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA 
DESPORTIVA – CBJD, observadas as disposições constantes na Lei nº 9.615/98. 

Art. 84º - Compete exclusivamente ao CONSELHO TÉCNICO da LIGA BLUMENAUENSE DE 
FUTEBOL – LBF, interpretar e resolver os casos omissos e decidir os fatos relacionados à 
competição, ressalvados a competência privativa da Justiça Desportiva. 

Art. 85º - A LIGA BLUMENAUENSE DE FUTEBOL – LBF não se responsabiliza por acidentes com 
atletas, comissão técnica e/ou dirigentes, antes, durante ou depois de qualquer partida, cabendo 
aos clubes participantes às providências quanto às condições de aptidão física de cada atleta para 
a prática da modalidade. 

Art. 86º - Compete exclusivamente a CONSELHO TÉCNICO da LIGA BLUMENAUENSE DE FUTEBOL 
– LBF, interpretar e resolver os casos omissos e decidindo os fatos relacionados à competição não 
disciplinados neste regulamento. 

 

 

 

Blumenau, 11 de abril de 2022 

 
 

 

 

 

 


