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A SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015, tem o objetivo de reunir equipes de base da

Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Período de 04 a 09 de
agosto de 2015.

Categoria: Infantil – 2000/2001

Organização do evento: Salvador Produções & Futebol Show Eventos

Locais de jogos: Pituaçu, Wet`n Wild e Barradão.

Hospedagem: Hotel para delegações convidadas.

Alimentação: Restaurantes

Transporte: Para as delegações convidadas nos jogos.
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REGULAMENTO

A SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015, será promovido pela Salvador Produções e
Futebol Show Eventos.
OBJETIVO GERAL: Proporcionar intercâmbio entre equipes formadoras de base do futebol
Brasileiro.
PERÍODO: De 04 a 09 de agosto de 2015.

PARTICIPANTES: Esporte Clube Vitória, Esporte Clube Bahia, Salvador Futebol Clube,
Cruzeiro Esporte Clube, Fluminense-RJ, Corinthians-SP, Palmeiras-SP e Sport Club do
Recife.

A SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015, será organizada e dirigida pelo Salvador Produções
e Futebol Show Eventos:






Elaborar o regulamento da Competição;
Elaborar a tabela dos jogos;
Tomar as providências de ordem técnica necessária ao bom andamento da competição;
Aprovar ou não os jogos, à vista das súmulas e dos relatórios dos árbitros;
Designar data, local e horário para as realizações das partidas, inclusive quanto às
modificações da tabela dos jogos (data, horário, locais), quando surgirem situações que
DFB (Departamento de Futebol de Base), entendam como justificáveis.

DAS FINALIDADES:
Artigo 1º - A SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015, organizada e dirigida pelo
SALVADOR PRODUÇÕES e FUTEBOL SHOW EVENTOS, visa divulgar e incentivar a prática
da modalidade entre jovens, propiciando maior intercâmbio entre os Clubes do Estado da
Bahia e do Brasil, contribuindo para, o despertar de novos talentos.
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DAS PARTICIPAÇÕES:
Artigo 2º - Poderão participar da A SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015, todos os
Clubes devidamente inscritas e convidadas pela Coordenação da SALVADOR
PRODUÇÕES.que seja da categoria sub-15.
Artigo 3º - Atletas na faixa etária de 15 anos (nascidos nos anos de 2000/2001 categoria
Infantil). Obs. Apresentação da carteira de Identidade original antes do início da partida.

DA REALIZAÇÃO:
Artigo 4º - A SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015, será realizada no período de 04 a
09 de agosto de 2015, com jogos ocorrendo pela manhã e pela tarde.
Artigo 5º - A competição deverá ser realizada em turno único, composto das fases de
Classificação, Semifinais e Finais.
DAS INSCRIÇÕES:
Artigo 6º - Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 25 (vinte e cinco) atletas, em
relação nominal a ser entregue até no máximo a realização da Competição, proibindo-se
qualquer alteração posterior.

§ 1º - Os jogos vão ser realizados em Salvador-Ba, no Estádio Metropolitano Pituaçu,
Wet’n Wild campo de grama sintética do Salvador F.C. e Locais a ser definido pela
coordenação da copa.
§ 2º - A conferência da documentação será realizada no dia da chegada das delegações
convidadas e as equipes da Bahia, no dia 03/08/15.
DA IDENTIFICAÇÃO:
Artigo 7º - O documento hábil para conferência e identificação dos atletas e responsáveis
deverá ser apresentado antes de cada jogo.
§ 1º - Não serão aceitos xérox dos mesmos, ainda que autenticados, tendo em vista a
dificuldade de identificação pela fotografia nos dias de jogo.
§ 2º - Quaisquer dúvidas relacionadas à autenticidade dos documentos de representante da
SALVADOR CUP SUB-15, no local e durante o horário do jogo, não sendo aceitos recursos
posteriores sem que tenha havido tal procedimento inicial.
§ 3º - Documentação necessária: Nos dias de jogos apresentarem a Carteira de Identidade
Original. Apresentar também uma relação nominal dos atletas para inscrição.
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DA PREMIAÇÃO:
Artigo 8º - As 02 (duas) equipes primeiras colocadas receberão troféus e os atletas das
associações campeã, vice-campeã medalhas. O artilheiro da copa, o melhor goleiro da
competição.
DAS DISPOSIÇÕES:
Artigo 9º - As equipes poderão proceder, por partida, a substituição de até 06 (seis)
atletas.
Artigo 10º - As partidas terão a duração de 60 (sessenta) minutos corridos, divididos em
02 (dois) tempo de 30(trinta) minutos.
Artigo 11º - Haverá tolerância de tempo de 30 (trinta) minutos somente para o primeiro
jogo da rodada.
Artigo 12º - A equipe que não comparecer para jogar será desclassificado da A SALVADOR
CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015.
Artigo 13º - O número da camisa dos atletas deverá ser fixo.
Artigo 14º - No caso de coincidência na cor das camisas dos jogadores, a preferência do
uso do uniforme numero (1), será para equipe mandante do jogo
Artigo 15º - Poderão permanecer no banco de reserva o técnico, massagista, preparador
físico, médico e (9) nove atletas suplentes, desde que inscritos, uniformizados e
devidamente documentados.
Artigo 16º - A coordenação da A SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015, não se
responsabilizará por acidentes ocorridos com participantes, ou por estes causados por
terceiros, antes, durante e após as partidas.

Artigo 17º - À equipe inscrita caberá a responsabilidade dos exames médicos necessários
à partida do esporte, e assistência médica aos atletas, antes, durante e após as partidas.
Obs.Todas as equipes deverão apresentar Atestado Médico dos atletas através do
Departamento Médico do Clube.

Artigo 18º - Supervisão técnica da A SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015, será
exercida pela Futebol Show Eventos.
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DAS PENALIDADES E RECURSOS:

Artigo 19º - As equipes participantes da A SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015,
serão obrigadas a respeitar este regulamento, normas e boletins oficiais expedidos pela
Coordenação Geral.
Artigo 20º - Caberá direito a recurso contra as irregularidades observadas durante a
realização dos jogos, sempre que uma equipe comprovar que alguma outra deixou de
cumprir quaisquer das exigências deste regulamento, desde que formulado por escrito
através do seu representante legal.
Artigo 22º - A equipe que, durante a disputa, incluir atleta que não tenha condições de jogo
perderá os pontos da partida em favor do seu adversário, pelo placar de 1x0, tão somente
para critérios de desempate previstos neste regulamento.
§1º - Todos os recursos deverão ser entregues na Coordenação da A SALVADOR CUP
SUB-15 – EDIÇÃO 2015, até às 12H do primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência.
§2º - As provas referentes ao recurso deverão ser apresentadas no prazo a ser
determinado pela Comissão, no ato da entrega do recurso.
Parágrafo 4º - A SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015. Cabe o direito de exigir, da
entidade denunciada, toda documentação necessária para comprovar a sua defesa.
Artigo 22º - O Atleta expulso de campo pelo árbitro ou que tenha completado 03(três)
advertências (cartão amarelo) fica automaticamente impedido de participar da partida
subsequente prevista na tabela oficial independentemente de outras sanções previstas no
Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Todo Membro da comissão técnica, expulso de
campo será, automaticamente, suspenso para o jogo seguinte.
§1º - A depender do conteúdo e da gravidade da infração contida na súmula, o caso
deverá ser analisado pela Coordenação da SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015,
podendo o infrator ser eliminado da competição.

§2º - Poderão ser aplicadas as penas disciplinares classificadas em advertências,
suspensão e eliminação do torneio.
§3º - O atleta que durante a fase classificatória receber 3 (três) cartões amarelos, terá que
cumprir automaticamente a suspensão por uma partida.
§4º - Os cartões amarelos dos atletas integrantes das associações classificadas para fase
semifinal serão zerados. Com exceção dos atletas que receber 3 (três) cartões amarelos, terá que
cumprir automaticamente na fase semifinal.
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§5º - O atleta que receber o cartão vermelho estará automaticamente suspenso por uma
partida.

§Único – Os casos omissos ou não especificados neste regulamento estarão sujeitos de uma
Junta Disciplinar constituída pelo Congresso Técnico sempre que necessário, ao final de cada
rodada.

Artigo 22º - A competição será disputada em sistema de turno único, conforme o critério
abaixo:

Forma de Disputa:

Artigo 23º A SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015 será disputada pelas associações
inscritas em 03(três) fases distintas abaixo denominadas:

a) Classificatória;
b) Semifinal;
c) Final.
Fase Classificatória:
Artigo 24º- Na primeira fase teremos (08) equipes divididas em (02) dois grupos de
04(quatro) participantes, sendo denominadas chaves: A - B. Os confrontos serão entre o
grupo A contra o grupo B, sendo que o grupo A será formado com as seguintes equipes
(Vitoria, Fluminense, Corinthians e Salvador), e o Grupo B com equipes (Bahia, Palmeiras,
Cruzeiro e Sport). Classificando-se para próxima fase, 1º e 2º de cada grupo, formando a

semifinal jogando dentro do respectivo grupo. Obs. As equipes classificadas para a
fase semifinal e final.
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Parágrafo Único da competição.

Artigo 25º- Em caso de empate entre duas ou mais equipes na soma de pontos ganhos de cada
equipe, para se conhecer as classificadas, serão obedecidos os critérios abaixo, pela ordem, até o
desempate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maior número de vitorias;
Maior saldo de gols;
Maior número de gols conquistados;
Menor número de gols sofridos;
Maior número de pontos ganhos no confronto direto entre duas associações.
Sorteio.

Fase Semifinal:
Artigo 26º - Na fase semifinal teremos 04 (quatro) equipes classificando-se

02 (duas), que obtiverem a vitória, para fazerem a disputa final.
Composição dos grupos:
Relação das equipes

Grupo – A

Grupo- B

9

Artigo 27º - Nesta fase, as classificadas serão dividas em grupos C e D com 02
(duas), equipes cada uma, fazendo apenas um jogo entre elas dentro do próprio
grupo, classificando para fase final as equipes vencedoras.
§Único: Em caso de empate ao término de cada partida prevista neste artigo,
será feito
pela cobrança de tiros livres diretos de marca penal (pênalti), 05(cinco)
para cada equipe e se persistir no empate serão cobradas alternadamente uma
penalidade máxima para cada equipe até que seja conhecida a equipe vencedora.

Fase Final:
Esta fase será disputada pelas as 02 (duas) equipes vencedoras dos grupos C e D
na fase semifinal, a vencedora desta fase final será proclamada Campeã da A
SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015, na categoria Infantil.
Artigo 28º - Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela coordenação da A
SALVADOR CUP SUB-15 – EDIÇÃO 2015.

Composição dos grupos:

Melhor Goleiro

Artilheiro

Coordenação do Evento
Carlos Anunciação - (Carlão)
Coordenador Divisão de Base
Esporte Clube Vitoria
71 9178-1075/ 9402-8001
carlão@ecvitoria.com.br

Wilson K. Junior
Gestor do Evento
Salvador Produções
71-9124-5377/ 9320-0500
wilsonkjunior@yahoo.com.br

Luciano Cortizo
Coordenador do Evento
R2
71-9122-0609/ID14*581300
luciano.lotto@gmail.com

