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– REGULAMENTO DO TORNEIO – 
 

1. Realização e Local 
- A “V Copa Histórica de Futebol FOFA™” é organizada pela Federação 

Organizada de Futebol Alternativo e pelo Centro dos Estudantes de História; 
- O principal objetivo do campeonato é a descontração, a integração e 

a confraternização entre os alunos da História; Os resultados de quadra são 
importantes e o campeonato está aí para ser disputado, mas estes devem 
estar subordinados aos primeiros objetivos do encontro; 

- O campeonato será de futebol de salão, tendo times mistos (meninas e 
meninos) e transcorrerá no dia 14 de novembro de 2015, entre às 14h e às 
20h; 

- As pelejas se darão na “Arena da Palestina” (MCM Esportes - Rua 

Palestina, nº 202, Porto Alegre); 
- Os jogos acontecerão em duas quadras vizinhas concomitantemente; e 

uma quadra será para a torcida e bate-bola; 
- Os colegas do curso que não gostam ou não pretendem participar 

jogando o campeonato são muy esperados e serão muito bem-vindos; 
- Depois do término, inicia-se o churrasco (incluindo cardápio 

vegetariano). 
 
2. Inscrições 
 - De 26 de outubro a 06 de novembro de 2014 no CHIST, ou até 
preencherem-se as vagas; 
 - Teremos no máximo 16 times masculinos mistos; 

- A inscrição pode ser feita por time ou individual; 
- Entregar a ficha de inscrição de time devidamente preenchida com o 

valor correspondente ou a inscrição individual com o valor correspondente no 
CHIST; 

  - Como o objetivo maior do campeonato é a integração entre as 

alunas e alunos do curso, e os times que foram formados por 

estudantes durante o curso de história UFRGS podem participar 

do torneio compondo seu escrete com ex-alunos e membros do 

PPG; entenda-se por ex-alunos aqueles já formados, e aqueles 

que tiveram vínculo com o curso, mas que, no entanto, o 

deixaram por outro curso.  

O campeonato feminino não tem restrições às “atletas” de fora do curso; 
- Os times devem ter no mínimo cinco e no máximo 12 “atletas”; 

 - O valor da inscrição irá integralmente e apenas para a 
confraternização; 

- Valor da Inscrição: R$ 13,00 por atleta + 1kg de alimento não perecível; 
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 - Valor não inclui bebidas, que serão vendidas no local; O pagamento do 
churrasco para quem não jogará o campeonato pode ser feito até o dia 
12/11; as/os vegetas e vegans pagam 10,00. 
 - O sorteio das chaves e para a formação dos times de jogares da 
modalidade individual se dará no dia 09/11/2014, em horário e local a definir; 
Ao menos um membro de cada time deve comparecer. 
 
2. Fórmula e Tabela 
 
2.1 Campeonato  

- Duas chaves (Cisjordânia e Palestina), cada uma com 6 times, de 
acordo com o número de inscrições; 

Jogam todos contra todos em sua respectiva chave, classificam-se os 4 
primeiros colocados de cada grupo, independente do número de times; Nas 
fases seguintes do torneio até a final os confrontos são definidos por sorteio -   

- Tempo mínimo de jogo por time: 60 minutos.  
 
3. Regras 

- Os times devem ter uniforme, e aqueles que não tiverem, devem ir com 
camisetas identificadas por uma cor; Esta regra não cabe aos times formados 
por inscrições individuais (serão providenciados coletes); 

- Os jogadores devem ter o seu número na camiseta; Para aqueles que 
não tiverem, a organização do torneio levará fita crepe para identificar cada 
jogador por seu número; 

- Os jogos serão de 15min corridos (sem troca de lado de quadra); a final 
e disputa de 3º e 4º lugar serão de 15min divididos em dois tempos de 7min 
com 1min de intervalo; 

- Cartão vermelho gera suspensão, assim como dois cartões amarelos 
(os cartões zeram na passagem para a segunda fase no campeonato 
masculino); Não existe o cartão azul; 

- Critérios de desempate: 1º número de vitorias, 2º saldo de gols, 3º gols 
marcados, 4º confronto direto, 5º sorteio; 

- Não é preciso passar o meio da quadra para recuar para o goleiro; 
- O goleiro não pode pegar o recuo com a mão; Caso contrário, será 

marcado tiro livre indireto para o time adversário no local onde o arqueiro 
agarrou a pelota; 

- O goleiro tem 6 segundos para cobrar o tiro de meta, que deve ser 
cobrado com as mãos; Caso contrário, será marcado tiro livre indireto para o 
time adversário; 

- Em caso de falta, a barreira do time infrator deve ficar a 5 passos da 
bola; 

- Laterais e escanteios devem ser cobrados com o pé; 
- Em caso de empate nas semifinais ou finais, haverá pênaltis alternados 

para decidir o vencedor (3 cobranças, e em caso de novo empate, uma 
cobrança alternada para cada equipe até que haja um vencedor); 
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- Substituições podem ser feitas constantemente (a bola não precisa 
estar fora da quadra), mas se o jogador entrar enquanto o outro ainda estiver 
em quadra, receberá cartão amarelo; 

- Rixas e desentendimentos excessivos com a arbitragem não são 
bem vistas pela organização do torneio, e podem gerar punições; 

- A equipe que no prazo de 3min não se apresentar (com o mínimo de 5 
jogadores) para iniciar a partida a partir do momento em que o arbitro do jogo 
solicitou sua presença perderá o jogo por W.O., contando o placar como 3x0 ao 
time adversário; 

- Cada equipe deverá ter um capitão; Este é responsável por verificar a 
seqüência dos jogos e informar seu time das andanças do campeonato, assim 
como das responsabilidades com o horário dos jogos e do auxílio à arbitragem. 
 
4. Premiação 

- Haverá Troféu para o time campeão (masculino e feminino); 
- Serão distribuídas medalhas para campeão, vice e terceiro colocado 

(masculino) e para o campeão (feminino); 
- Haverá premiação para goleiro menos vazado, artilheiro e melhor 

jogador do torneio - eleito pelos capitães (masculino e feminino); 
- Haverá uma “Menção-Honrosa” para o time com mais cartões e uma 

“Menção-Desonrosa” para o time com menos cartões; 
- Haverá uma premiação especial para o pior time do campeonato 

masculino, divulgado oportunamente; 
 
- Troféu Miraildes Maciel Mota - Formiga (masculino e feminino) 
- Goleira (o) menos vazada (o) Medalha Hope Solo 
- Artilheira (o) Medalha Marta Vieira da Silva 
- Goleira (o) MAIS vazada (o) Medalha Júlio Cesar 
- Time que sofreu maior goleada Medalha 7x1 
- Atleta que recebeu maior número de cartões Sandro Goiano 

 
6. Contatos 

- /5D (Calhordas): Marcos Schulz 
- /7D (Heródoto): Mathias Scherer e Rodrigo “Bob” Alberto; 
- /7N (Amigos de Zalewski): Alfredo Ranzan; 
- /8D (Erectus): Antônio D’Amore (Topo)  
- /9D (Falange): Guilherme Nunes; 
- /8N e /9N (Arafat): Fabio Viecili; 
- /10D (Real Mito): Guilherme Tortelli; 
- /10N (Peste Negra): Mauricio Dorneles; 
- /11D (4º Reich): Dionathas Moreno Boenavides; 
- /11N (Hammurabi FC): Cesar Marcelo Caramês e César Endres; 
- /12D (Khanzi):  
- /12N (Groselha Amazonas) (Wellignton e Calane) 
- /13D (): 
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- /13N (): 
- /14D (): 
- /14N (): 
-/15D (): 
-/15N (): 

 
 
7. Sobre a FOFA 
 - A Federação Organizada de Futebol Alternativo é uma associação livre 
e sem fim algum formada por alunos do curso de História da UFRGS; A FOFA 
é aberta a qualquer interessado em participar, basta você começar a propalar 
por aí que faz parte dela; 

- Pretende congregar os times históricos de futebol que se formam 
anualmente no curso em campeonatos, taças, torneios, copas, ligas, citadinos, 
inter-barras, tauribólicos, metafísicos, pantomímicos, etc., visando única e 
exclusivamente à recreação, a integração, a confraternização e a diversão de 
nossos associados e não associados; 

- Lutamos arduamente contra a institucionalização, a 
burocratização, a vanglorialização, a competição, a disputa e a 
meritocracia no meio futebolístico; Que fiquem todos no meio acadêmico, 
e não reproduzimo-los aqui; 

- Nossa marca não é registrada e nem é este nosso intento; Copiamos e 
modificamos abertamente logotipos e nomes de outras instituições; Você que é 
de outro curso e gostou da idéia, pode nos imitar à vontade. 


