
REGULAMENTO 

 

ART.1º: A Coppa Itália do Clube de pais do Colégio Marista Paranaense, tem como 
objetivo principal incentivar a prática do esporte na nossa região e ao mesmo tempo 
promover a integração e confraternização entre pais de alunos, ex-alunos e pais de ex-
alunos do Colégio Marista Paranaense. 
A Coppa Itália do Clube de pais do Colégio Marista Paranaense, é um torneio que deverá 
ter como principal objetivo o retorno das atividades do Clube de Pais pós pandemia, na 
qual irá disputar as equipes que já haviam sido escolhidas através do Draft no ano de 
2020, e conterá com a participação das 14 equipes, que serão divididas através de 
sorteio, onde disputarão as vagas para as fases finais dentro do seu próprio grupo. Os 
grupos 3 e 4 não irão jogar entre eles. 

ART.2º: As equipes serão divididas em 4 grupos, quais sejam: 

GRUPO A 

GRUPO B 

GRUPO C 

GRUPO D 

Paragrafo  1º: As 14 equipes serão divididas por sorteio dentro dos 4 grupos, sendo que 
nos grupos A e B terão 4 equipes e nos grupos C e D terão 3 equipes. 

Paragrafo  2º: As equipes do grupo A e B jogarão entre si em turno único da COPPA 
ITALIA. 

Paragrafo  3º: As equipes do grupo C jogarão contra as equipes do grupo D e o campeão 
de cada grupo, dentro do seu grupo em turno único da COPPA ITALIA. 

Paragrafo  4º: As equipes que ficarem em primeiro e em segundo colocados dos seus 
respectivos grupos se classificarão para a disputa da das quartas de final do COPPA 
ITALIA. 

Paragrafo  5º: As equipes que ficarem em 3º e 4º colocados, sendo as quatro melhores 
por índice técnico no seu grupo disputarão da 9º ao 12º colocação da COPPA ITALIA. 
Entretanto as duas piores equipes por índice técnico entre as 3º e 4º colocação 
disputarão da 13º e 14º colocação da COPPA ITALIA. 

ART.3º: Jogos de 90 minutos (45 min cada tempo), tendo o seu início no dia 23/10/2021. 



ART.4º: Os critérios de pontuação serão: 
  

1. a) Vitória: (03) pontos ganhos para equipe vencedora; 
2. b) Empate: (01) ponto ganho para cada equipe; 
3. c) Vitória por WO: (03) pontos ganhos para equipe vencedora pelo placar de 

3×0. 
 
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
  

ART.5º: Ao término da fase de classificação, estando empatadas duas (02) ou mais 
equipes em pontos ganhos, as equipes classificadas serão definidas mediante os 
seguintes critérios: 
  

1. Maior número de vitórias; 
2. Melhor saldo de gols; 
3. Maior número de gols marcados (Gols Pró); 
4. Menor número de cartões vermelhos recebidos; 
5. Menor número de cartões amarelos recebidos; 
6. Presença; 
7. Sorteio. 

 
ART.8º: A fase de quartas de final, semi final, final,  a disputa do 5º ao 8º, a disputa do 
9º ao 12º e a disputa do 13º e 14º lugar, será realizada conforme tabela pré definida no 
arbitral. 

a- Os confrontos desta fase, até a fase final será em jogo único de 90 min (45 mim 
cada tempo). Caso Houver empate na fase devisiva, a disputa será na cobrança 
de pênaltis na melhor de 5 cobranças para cada lado. 

 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS EQUIPES: 
  

ART.9º: As Equipes participantes são obrigadas: 
  

1. Manter a ordem, a disciplina e a organização antes, durante e depois das 
disputas, assim como seguir os protocolos estabelecidos pelo Colégio Marista 
e pelo Clube de Pais em relação ao covid-19; 

2. Todo parte disciplinar seguirá o regulamento oficial do clube de pais. 
 
 
AS PUNIÇÕES REGULAMENTARES: 
 



ART.10º: O atleta expulso de campo pela primeira vez cumprirá suspensão automática 
de uma partida subsequente, além das sanções previstas no regulamento original. 
  

ART.11º: O atleta que receber 03 (três) cartões amarelos, deverá cumprir suspensão 
automática de uma (01) partida subsequente. 
 
ART.12º: A equipe que escalar jogador irregular (jogador não inscrito, suspenso ou 
excluído do torneio, sem uniforme apropriado, sem pagamento da inscrição) perderá 
automaticamente 03 pontos. 
 
ART.13º:  o tempo mínimo para cada atleta estar em campo será de 45 minutos, 
conforme regulamento original. 
 
Parágrafo  1º: as substituições serão livres, ou seja, não terá numero mínimo para a volta 
de atletas. 
 
ART.14º: Qualquer caso omisso a este regulamento, será verificado no regulamento 
original, em caso de omissão a diretoria tomará a decisão em reunião. 
 
Curitiba, 18 de outubro de 2021. 
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