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Regulamento da  

21ª Taça Integração 
 
 
 
 

1 – DA PROMOÇÃO E OBJETIVOS 
 

• A 21ª TAÇA INTEGRAÇÃO, é um torneio de futsal da organização Embaixadores do Rei, realizado entre embaixadas e obedecerá ao 
disposto neste regulamento geral e seus anexos. 

 

• Procurar-se-á, através do desenvolvimento deste evento, estreitar os laços de amizade entre as embaixadas participantes, estimular a 
formação do caráter cristão e social, o respeito às regras nos esportes adotados pela organização Embaixadores do Rei, acentuando sua 
divulgação e propagação como fator decisivo ao seu crescente desenvolvimento. 

 

2 – DAS CATEGORIAS 
 

• A categoria a ser disputada na 21ª TAÇA INTEGRAÇÃO é SUB 13, com Embaixadores do Rei até 13 anos na data do torneio.  
 

• O Embaixador do Rei deverá ter idade entre 09 e 13 anos dia 18/03/2023.  
 

• As inscrições de atletas que forem feitas em desacordo com o estabelecido neste artigo serão automaticamente canceladas, não sendo 
permitida sua substituição, ficando com isso inutilizada sua vaga na ficha de inscrição e a equipe será desqualificada no torneio, sendo 
punida automaticamente com suspensão de 1(um) ano do torneio, podendo ter essa suspensão aumentada ou até ser excluída 
permanentemente do quadro de embaixadas convidadas. Podendo a critério da coordenação ser aplicada as regras nas condições gerais 
do torneio, conforme capítulo 9. 

 

• Os jogadores que fizerem aniversário no dia da disputa (primeira fase ou fase final), completando 14 anos, NÃO poderão disputar a 21ª 
TAÇA INTEGRAÇÃO SUB 13. 

  

 

3 – DA INSCRIÇÃO DE EQUIPES E JOGADORES 
 

• Poderão participar da 21ª TAÇA INTEGRAÇÃO as equipes que realizaram a pré-inscrição, que nada mais é que o registro de interesse em 
participar da edição e que foram convidadas a partir do mesmo. 
 

• Serão convidadas embaixadas a fim que seja formado um torneio preferencialmente com a quantidade de 12(doze) equipes, podendo ser 
realizado no formato de 8(oito) ou 6(seis) dependendo da quantidade das pré-inscrições realizadas. 

 

• As pré-inscrições serão realizadas através do formulário de registro de interesse no site oficial do torneio (www.embaixadoresdorei.org/ti) 
que deverão ser submetidos entre 29 de JANEIRO a 28 de FEVEREIRO de 2023.  
 

• Para realizar a pré-inscrição (Registro de Interesse) a embaixada deve estar em dia com possíveis dívidas com inscrições ou multas 
aplicadas. 

 

• Os convites oficiais de participação serão formalizados no dia 01 de MARÇO de 2023.  
 

• A inscrição só é efetivada quando o pagamento da Taxa de Inscrição for confirmado. O simples preenchimento do formulário de pré-
inscrição no site por si só não garante a inscrição. Comunicações por redes sociais ou e-mail também não garante a inscrição, apenas o 
pagamento da taxa de inscrição. 

 

• As embaixadas convidadas deverão formalizar sua inscrição mediante a pagamento de taxa dentro do prazo máximo, conforme calendário 
no anexo II,  

 

• As embaixadas convidadas deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais).  
 

• O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito através de pix que será informado no ato do convite. 
 

• É de responsabilidade do conselheiro e/ou representante da embaixada acompanhar diariamente seus emails cadastrados no formulário 
de inscrição. Os mesmos serão usados para enviar as comunicações referentes a inscrição e informações relevantes da TAÇA INTEGRAÇÃO.  
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• Cada equipe deverá inscrever no mínimo 07(sete) e no máximo 12(doze) jogadores. 
 

• Todos os campos do formulário de inscrição (Relação Nominal da equipe com dados da embaixada e representantes legal) são de 
preenchimento obrigatório e devem ser entregues no dia do torneio, antes do primeiro jogo, com a documentação solicitada neste 
regulamento para conferência. 
 

• Em hipótese alguma a TAÇA INTEGRAÇÃO devolverá valor de inscrição já paga. 
 

• A embaixada que no ato da inscrição não preencheu corretamente os campos exigidos nos formulários de inscrição, estará 
automaticamente com sua inscrição cancelada, podendo a embaixada iniciar um novo processo de inscrição, sem prejuízo, estando dentro 
do prazo estipulado para tal. 

 

• A equipe, jogador, membro de comissão técnica ou conselheiro de Embaixadores do Rei que está cumprindo suspensão imposta pela 
organização não poderá se inscrever.  

 

• Todos os Embaixadores do Rei inscritos no torneio deverão ser membros efetivos da organização Embaixadores do Rei e saber os 
requisitos mínimos, significado das cores da organização, regra dos ER nos esportes. Poderá ser aplicado um teste oral por amostragem, 
para membros das equipes participantes, sejam eles conselheiros ou jogadores, visando identificar aqueles que não tem conhecimento 
mínimo da organização. Um resultado negativo, identificando assim uma não conformidade com esse artigo, será motivo para a 
organização não convidar mais a embaixada em questão e aplicar multa, sendo passível ainda de análise de possível exclusão da edição 
corrente. 

 

• O acesso a quadra só poderá ser feito por jogadores oficialmente inscritos, técnico e membro da equipe médica da equipe, que não 
estejam suspensos. 
 

• A equipe deve ser acompanhada obrigatoriamente por um membro de equipe médica, seja auxiliar de enfermagem, enfermeiro ou 
médico. O membro da equipe deverá apresentar documentação a mesa, junto com os jogadores e técnico, que comprovem sua condição 
de profissional na área de saúde. 
 

• A equipe que não puder comparecer com membro de equipe médica, deverá pagar uma taxa de R$ 60,00 para contribuir com a 
contratação de apoio médico pelo torneio. 

 

 

4 – DOCUMENTAÇÃO 
 

• Os Embaixadores do Rei (jogadores) deverão apresentar uma documentação original aceita pela TAÇA INTEGRAÇÃO que tenha foto e 
informação de data de nascimento, antes da realização do primeiro jogo, não sendo necessária a apresentação nos demais jogos do 
mesmo dia. 
 

• O técnico deve apresentar documento oficial com foto (Carteira de Conselheiro de ER ou Documento Oficial de Identificação ou de classe) 
 

• A documentação do ER aceita pela organização do torneio é: Carteira de ER (DAER, DCER ou DENAER), RG (identidade emitida pela 
Secretaria de Segurança Pública, DIC, DETRAN, IFP ou órgão oficial que emita identificação), RioCard Escolar, Carteira Estudantil de Escola 
de Ensino Fundamental, Carteira de Curso ou Clube que contenha nela o CNPJ da instituição. Não será aceita apenas a entrega da certidão 
de nascimento 
 

• O membro da equipe médica da equipe deverá apresentar documentação de identificação que comprove sua condição regular da prática 
profissional na área de saúde, como COREN, CRM, etc. 
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5 – DO SITEMA DE DISPUTA 
 

• A 21ª TAÇA INTEGRAÇÃO terá seu modo de disputa variado conforme o número de equipes inscritas. Ver ANEXO I. 
 

• As vitórias contarão 3(três) pontos e empate 1(um) ponto. 
 

• Para efeito de desempate serão usados os seguintes critérios: 
 

• No Caso de Pontos Corridos: 
 

A. Maior Números de Pontos Ganhos 
B. Maior Número de Vitórias 
C. Saldo de Gols 
D. Maior Número de Gols Marcados 
E. Menor Número de Gols Sofridos 
F. Menor Número de Cartões Amarelos 
G. Menor Número de Cartões Vermelhos 
H. Confronto Direto 
I. Sorteio 

 

• No caso de Jogo Eliminatório: 
 
A. Pênaltis 
B. Sorteio, após todos os jogadores disponíveis em equidade das duas equipes cobrarem. 

 
 

• Cobrança de pênaltis: 
 

A. 3 cobranças alternadas por equipe. 
B. Persistindo o empate após as 3 cobranças, serão realizadas até no máximo 10 cobranças alternadas. Persistindo o empate, será 

realizado o sorteio. 
C. O árbitro observará qual a equipe com o menor número de jogadores aptos para as cobranças de penalidades e pedirá para a 

equipe oponente indicar os batedores na mesma quantidade.  

 
 

6 – DA COMPETIÇÃO 
 

• Os jogos serão norteados pelas regras oficiais adotadas pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Algumas adaptações no 
momento do torneio poderão ser comunicadas, sempre antes da partida inicial de cada equipe do torneio, para que todos saibam da 
mesma ao mesmo tempo. 

 

• As providencias referentes à arbitragem dos jogos, inclusive anotadores e cronometristas, serão de total responsabilidade da organização. 
Os valores arrecadados nas inscrições ajudaram na formação do quadro de arbitragem. 

 

• Os jogos da 21ª TAÇA INTEGRAÇÃO serão realizados na cidade de São Gonçalo. 
 

• Para efeito de horário, as equipes deverão estar 30 (trinta) minutos antes do horário de início estipulado conforme o Anexo I e tabela 
oficial de jogos, evitando um eventual atraso que poderá acarretar em W.O. 

 

• É de responsabilidade das equipes, principalmente as de outras cidades, informarem-se a respeito da localização da realização dos jogos e 
de seus horários, verificando no website oficial a tabela oficial de jogos, sob pena de caso não comparecerem, serão consideradas 
perdedoras por ausência (WO)*. *WO – Termo em inglês que significa Win Out (Vencedor por Ausência). Esta expressão ganhou caráter 
universal, identificando o resultado de uma competição em que um dos competidores não se encontra presente ou não tem condições 
regulares de jogo, sendo assim considerado como derrotado. O termo WO deve ser anotado ao lado da equipe presente (WO x 0) ou (0 x 
WO). O resultado numérico a ser creditado à equipe presente será de 3 a 0. 
 

• A embaixada que, por motivo de lesão ou cumprimento de suspensão por parte de seus jogadores, não tiver o mínimo de jogadores aptos 
para a realização da partida (4 jogadores de linha e 1 goleiro), será declarado pelo árbitro da partida o W.O. Recomenda-se fortemente 
que a embaixada inscreva os 12(doze) jogadores para evitar esse acontecimento. 
 

• As embaixadas deverão se apresentar/jogar com uniforme completo: Camisas de mesma cor (formatação idêntica para todos os 
jogadores) e todas numeradas, meiões idênticos (cor/es) e calções idênticos (cor/es) para todos os jogadores; Caso essa exigência não seja 
cumprida, a embaixada não poderá jogar e será aplicado W.O. 
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• As embaixadas deverão ter em seu poder um uniforme reserva, de cor diferente e com a mesma numeração do uniforme principal. 
 

• Os jogadores deverão jogar com calçado apropriado, não sendo aceito calçado com travas altas e não apropriadas para a prática de futsal. 
 

• Os jogadores não poderão usar brincos, cordões, relógios, óculos, pulseiras ou qualquer outro objeto ou adereço que o juiz julgar 
prejudicial ou perigoso para a prática do futsal. 
 

• Os jogadores e comissão técnica não poderão usar uniformes que contenham: propaganda política/partidária; propaganda de marcas de 
bebidas, tabacos e estabelecimentos que vendem esses produtos; propaganda de empresas que sejam conhecidas por práticas ilegais ou 
estejam envolvidas em escândalos midiaticamente conhecidos; empresas envolvidas com denúncias de trabalho escravo, trabalho infantil 
ou de crimes ambientais. 
 

• Os jogadores e comissão técnica não poderão usar uniforme de qualquer que seja o clube de futebol profissional, seja qual for a divisão ou 
nacionalidade, bem como uniformes de torcida e seleções, seja camisa, calção, calça ou meiões. 

 

• A Tabela de Jogos Oficial será sorteada no dia do torneio, seguindo o estabelecido no ANEXO I conforme o número de equipes inscritas. A 
organização do torneio utilizará o sistema on line “webcup” ou realizar o sorteio de maneira manual. 

 

• A lista de embaixadas convidadas e o método de disputa, será divulgado no dia 01 de março de 2023 até às 23h00 na Internet no site 
oficial da Taça Integração. (http://www.embaixadoresdorei.org/ti)  

 

• O início dos jogos terá um horário fixado, havendo uma tolerância de 10 minutos para o seu início, conforme a Tabela de Jogos a ser 
publicada. 

 

• Entende-se por comparecimento a presença da equipe dentro da quadra, documentada, devidamente uniformizada e em condições de 
iniciar a partida imediatamente, segundo decisão da arbitragem, sob pena de ser declarada perdedora por ausência (WO)*. 

 

• As equipes deverão cumprir as exigências da Regra 4 “Equipamentos” (Regra oficial do Futsal) e observar também que uma equipe deverá 
estar com o uniforme diferente da outra, quando houver coincidência de cores, segundo decisão da arbitragem.  

 

• Os jogadores deverão permanecer com o mesmo número de camisa que foram inscritos e que consequentemente atuaram na primeira 
partida, isto é, em todos os jogos e em todas as fases, caso contrário configura falta grave contra a organização da competição podendo o 
jogador e/ou a equipe ser punida, com multa, perda de pontos da partida, ou exclusão do torneio, segundo critérios da organização. 
 

• O goleiro poderá atuar como jogador de linha, ou seja, trocar de posição com um membro da equipe a sua posição. Contudo essa 
substituição deve ser comunicada sempre a mesa observando os dois casos: 1) No caso de substituição por contusão, ela é permitida no 
ato e o atleta lesionado não poderá mais atuar na partida. Sendo assim o jogador de linha terá atribuída a numeração de goleiro e 
constará na sumula sua numeração de linha “barra” número atribuído ao goleiro. 2) Em caso de troca por opção técnica, a mesma deverá 
ser feita na parada técnica ou no intervalo da partida apenas. A equipe deverá manter um número reservado a parte uso exclusivo do 
goleiro que for para a linha, neste caso. Isso deve ser informado a mesa. Neste caso ele ficará na sumula com a numeração atribuída a ele 
como goleiro e “barra” o número reservado para ele como jogador de linha. 

 

• A equipe que der causa ao encerramento ou suspensão de alguma partida, antes de seu tempo regulamentar, mesmo em vantagem no 
placar ou empatando o jogo será considerada perdedora. 

 

• A equipe que se recusar a iniciar ou continuar a disputa de uma partida por mais de 03(três) minutos, mesmo depois de advertida pela 
arbitragem, ainda que permaneça em quadra, será considerada perdedora. 

 

• Uma partida só deixará de ser realizada a critério do árbitro, com a presença das duas equipes em condições de disputá-la. A organização 
do torneio reserva-se também o direito de suspender a partida em casos de indisciplina e qualquer outro motivo que justifique tal ato. 

 

• As partidas terão a duração 14 minutos divididos em dois tempos de 7(sete) minutos com intervalo de 1(um) minuto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.embaixadoresdorei.org/ti
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7 – DA PREMIAÇÃO 
 

• Somente a equipe campeã conquista a TAÇA. 
 

• Também será premiado com medalha o artilheiro através do critério: Maior número de tentos (gols) marcados 
 

• Medalhas douradas para a equipe campeã, medalhas prateadas para a equipe vice-campeã e medalhas bronzeadas para a equipe em 
terceiro lugar, serão entregues caso o número de participantes chegue a 12(doze) equipes, ficando a organização do torneio desobrigada a 
entregar medalhas em caso de número de equipes inferior a 12(doze). 

 

• Não haverá premiação em dinheiro. 

 
 

8 – DAS PENALIDADES 
 

• Os casos disciplinares de jogadores, comissão técnica e torcida e o descumprimento das normas regulamentares, terão suas ações 
processadas e julgadas pela organização da TAÇA INTEGRAÇÃO, através de seus coordenadores ou comissão formada para este fim. O 
resultado e a penalidade poderão ser comunicados e executados a qualquer momento do torneio ou após o seu término, sem prejuízo a 
causa e efeito deseja para a ação. 

 

• CARTÃO VERMELHO: O atleta expulso de quadra por receber de maneira direta o cartão vermelho, ou por acúmulo de dois cartões 
amarelos na mesma partida. Esse ficará automaticamente impedido de participar da partida subsequente de sua equipe independente da 
fase, sem prejuízo de penalidades outras decorrentes e previstas, salvo se absolvido ou apenado com advertência, antes da realização da 
partida subsequente. 

 

• CARTÃO AMARELO: O Jogador que acumular dois cartões amarelos em partidas diferentes dentro da mesma fase terá que cumprir 
suspensão automática de 1(um) jogo, mesmo que em fase posterior. A contagem zera na primeira fase, porém se o mesmo jogador 
recebeu o segundo cartão amarelo no último jogo da primeira fase, ele cumprirá suspensão automática na segunda fase. 

 

• O membro da comissão técnica expulso de quadra ficará suspenso competição durante toda a fase/dia em disputa. 
 

• Não poderão participar da Taça Integração, jogadores e/ou equipes que estejam em cumprimento de pena por prazo, imposta pela 
organização. 
 

• Embaixada/equipe convidada, devidamente inscrita, que não comparecer ou abandonar o torneio, não será mais convidada para o torneio 
por tempo indeterminado, sendo considerado pela organização como falta grave. 
 

• Embaixada/equipe que aceitar o convite e na impossibilidade de participar, não justificar até o final do prazo da inscrição a sua não 
participação, será suspensa da liga/taça, sendo aplicada a medida por tempo determinado (em anos) ou por prazo indeterminado, sendo 
considerado pela organização como falta grave. 
 

• Fica estipulado os valores de multa para as penalidades abaixo, sem prejuízo a outras ações ou para efeito apenas a aplicação da multa 
como ato disciplinador: 

▪ Questões disciplinares: de R$ 20 a R$ 50, por ato 
▪ Questões de risco a patrimônio, sem danos: R$ 20,00 por ato 
▪ Questões de patrimônio, com danos: Valor aplicado ao dano 
▪ Questões de uniforme não conformes: R$ 20,00 por peça 

 

• A organização do torneio poderá impor a equipe ou jogador que, cometeu alguma infração ou não conformidade com as regras do torneio 
ou ainda não relacionada a seu critério, as seguintes aplicações de medidas disciplinares, cumulativas ou não: 

  
A. Advertência; 
B. Perda de pontos na partida, sendo aplicado o W.O.; 
C. Aplicação de multa, conforme capítulo 8; 
D. Anulação de tentos (gols) do jogador infrator; 
E. Suspensão de jogo(s) para o jogador ou membro da comissão técnica responsável pela infração; 
F. Suspensão de um ano para o jogador, membro da comissão técnica ou equipe responsável pela infração; 

 

• A igreja da embaixada será responsabilizada em caso de dano ao patrimônio da sede do torneio praticados por membros da equipe e de 
torcedores de sua embaixada, independentemente de serem membros da igreja ou não. 
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9 – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

• Todas as equipes inscritas na Taça Integração obrigar-se-ão a custear suas próprias despesas com locomoção, alimentação e estada caso 
necessário. 
 

• A organização da TAÇA INTEGRAÇÃO não se responsabiliza por acidentes de qualquer natureza, por ressarcimentos, indenizações por 
qualquer motivo, bem como perda ou roubo bens e materiais sob os cuidados das embaixadas. 

 

• Todas as equipes inscritas com a taxa de inscrição paga, que venham a desistir de participar do torneio, mesmo que antecipadamente ou 
abandonarem a competição, não terão direito à devolução de quantia paga por ela.  

 

• No ato da inscrição, todos concordarão com todas as disposições constantes deste regulamento. 
 

• A organização da TAÇA INTEGRAÇÃO reserva-se o direito de expedir aditivos a esse regulamento, para dar melhor interpretação a algum 
item dele, bem como para casos omissos. 

 

• Todos os jogadores deveram ser membros ativos da organização Embaixadores do Rei em suas embaixadas, deverão ser conhecedores das 
Regras dos ERs nos Esportes. 

 

• Não será permitido o uso de qualquer tipo de propaganda política e partidária nos jogos da taça integração, seja pelos jogadores, torcida 
ou comissão técnica. Seja por distribuição de material, uso do espaço de realização do evento para divulgação verbal, uso de propaganda 
impressa, sobretudo nos uniformes das embaixadas, bonés, camisas, shorts, calções botons e etc. Contudo as embaixadas poderão usar 
uniformes com patrocínios que não envolvam nome de políticos e partidos em conformidade com o descrito no capítulo 6. É de bom tom 
que a equipe consulte a coordenação quanto aos patrocínios exibidos. 

 

• A equipe que cometer uma das faltas relacionais a seguir sofrerá punição e poderá não ser mais convidada para qualquer versão futura da 
TAÇA INTEGRAÇÃO, ou cumprir mínimo de 1 (um) ano de suspensão: 

  
A. Abandonar a competição após o seu início, por qualquer motivo que seja. 
B. Se inscrever e não jogar nenhuma partida.  
C. Se a equipe, membro da comissão técnica ou membro da torcida provocar tumulto que gere luta corporal ou agressões 

verbais e morais. 
D. Cometer falta que lhe resulte na exclusão da competição. 
E. Constatação de falsidade nas documentações. 
F. Constatação de participação de atleta sem que ele seja membro da Embaixada. 

 
 
 
 
 
 

 
Lucas M. Tavares 
Taça Integração 

Tel. (21) 987616714 
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ANEXO I – TABELA DE JOGOS 
 

Tabela de Jogos com 12 (doze) equipes inscritas 
O comparecimento de todas as embaixadas 30 minutos antes do início da primeira partida é obrigatório para conferência de documentação. 
 
4(quatro) grupos formados por 3 equipes cada. 
O melhor de cada grupo classificam-se para as semifinais. 
 
PRIMEIRA FASE 
 

• Grupo A - 3 Equipes 

• Grupo B - 3 Equipes 

• Grupo C - 3 Equipes 

• Grupo D - 3 Equipes 
 
SEGUNDA FASE 
 

• SEMI-FINAIS 

• FINAL 
 

Tabela de Jogos com 8 (oito) equipes inscritas 
O comparecimento de todas as embaixadas 30 minutos antes do início da primeira partida é obrigatório para conferência de documentação. 
 
4(quatro) grupos formados por 4 equipes cada. 
Os dois melhores de cada grupo classificam-se para as semifinais. 
 
PRIMEIRA FASE 
 

• Grupo A - 4 Equipes 

• Grupo B - 4 Equipes 
 
SEGUNDA FASE 
 

• SEMI-FINAIS 

• FINAL 
 
 

 
Tabela de Jogos com 6 (seis) equipes inscritas 
O comparecimento de todas as embaixadas 30 minutos antes do início da primeira partida é obrigatório para conferência de documentação. 
 
4(quatro) grupos formados por 4 equipes cada. 
Os dois melhore de cada grupo classificam-se para as semifinais. 
 
PRIMEIRA FASE 
 

• Grupo A - 3 Equipes 

• Grupo B - 3 Equipes 
 
SEGUNDA FASE 
 

• SEMI-FINAIS 

• FINAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAVEAMENTO – SEMIFINAIS 
 
 
S1 – A1 X C1 
S2 – B1 X D1 
 
DISPUTA DE 3º LUGAR – PERDEDOR S1 X PERDEDOR S2 
FINAL – VENCEDOR S1 X VENCEDOR S2 
 

CHAVEAMENTO – SEMIFINAIS 
 
 
S1 – A1 X B2 
S2 – A2 X B1 
 
DISPUTA DE 3º LUGAR – PERDEDOR S1 X PERDEDOR S2 
FINAL – VENCEDOR S1 X VENCEDOR S2 
 

CHAVEAMENTO – SEMIFINAIS 
 
 
S1 – A1 X B2 
S2 – A2 X B1 
 
DISPUTA DE 3º LUGAR – PERDEDOR S1 X PERDEDOR S2 
FINAL – VENCEDOR S1 X VENCEDOR S2 
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ANEXO II – CALENDÁRIO 
 
 

29 de janeiro a 28 de fevereiro de 2023 Pré-inscrição através do site oficial da Taça Integração 

01 de março de 2023 Formalização de convites e divulgação de modo de disputa  

13 de março de 2023 Encerramento das inscrições – fim do prazo para pagamento das inscrições 

18 de março de 2023 JOGOS – COLÉGIO BATISTA DO LARANJAL 

 


