
 

 

FINAIS DA COPA JOSEENSE DE 2018 – ESTÁDIO MARTINS PEREIRA 
DIA 15 DE DEZEMBRO – SÁBADO 

 
PROGRAMAÇÃO DE JOGOS –  PERÍODO DA MANHÃ 

08H00 FINAL DO SUB-09 SÉRIE PRATA CAMPOS DE S.JOSÉ X ESPLANADA SOCIETY 

09H00 FINAL DO SUB-09 SÉRIE OURO E.C. 1º DE MAIO X R10 SOCCER 

10H00 FINAL DO SUB-11 SÉRIE PRATA CAMPOS DE S.JOSÉ X R10 SOCCER 

11H00 FINAL DO SUB-11 SÉRIE OURO ACADEMIA DEFUT X R10 SOCCER 

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS – PERÍODO DA TARDE 
13H00 FINAL DO SUB-15 SÉRIE OURO PROJETO VIDA PLENA X ADC CTA 

14H00 FINAL DO SUB-15 SÉRIE OURO A.A.MOREIRA’S X ESPLANADA SOCIETY 

15H00 FINAL DO SUB-13 SÉRIE PRATA PRÉ-PAC X ESPLANADA SOCIETY 

16H00 FINAL DO SUB-13 SÉRIE OURO ACADEMIA DEFUT X WOLF’S SOCCER 

 
PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MARTINS PEREIRA 

 
1- A entrada das equipes participantes se dará pelo portão de acesso aos vestiários, Portão de Nº02, que 
fica na Rua Ana Gonçalves da Cunha; 
 
2- Somente terão acesso pelo portão de nº02 atletas acompanhados pelos professores, não serão 
permitidas a entrada de pais e torcedores pelo portão de nº02; 
 
3- Só será permitida a entrada das equipes pelo portão de nº02, quando todos os jogadores e comissão 
estiverem presentes; 
 
4- Os vestiários terão uso coletivo, ou seja, nenhuma equipe ficará com as chaves e nem proibir a 
utilização para a equipe do jogo seguinte, devendo respeitar a seguinte ordem de utilização; 
 
5- Vestiário do mandante, lado direito do acesso ao campo: 
 
1º a utilizar será a Equipe do CAMPOS DE S.JOSÉ, das 07h30 as 08h00 e das 09h00 as 10h00 

2º a utilizar será a Equipe do E.C. 1º DE MAIO, das 08h30 as 09h00 e das 10h00 as 11h00 

3º a utilizar será a Equipe do CAMPOS DE S.JOSÉ, das 09h30 as 10h00 e das 11h00  as 12h00 

4º a utilizar será a Equipe do ACADEMIA DEFU , das 10h30 as 11h00 e das 12h00 as 13h00 

5º a utilizar será a Equipe do PROJETO V.PLENA, das 12h30 as 13h30 e das 14h00 as 15h00 

6º a utilizar será a Equipe do A.A.MOREIRA’S, das 13h30 as 14h30 e das 15h00 as 16h00 

7º a utilizar será a Equipe do PRÉ PAC, das 14h30 as 15h30 e das 16h00 as 17h00 

8º a utilizar será a Equipe do ACADEMIA DEFUT, das 15h30 as 16h30 e das 17h00 as 18h00 

 
 
 
 



 

 

 
6-Vestiário Do Visitante, Lado Esquerdo Do Acesso Ao Campo 
1º a utilizar será a Equipe do ESPLANADA/SOCIETY das 07h30 as 08h00 e das 09h00 as 10h00 

2º a utilizar será a Equipe do R10 SOCCER das 08h30 as 09h00 e das 10h00 as 11h00 

3º a utilizar será a Equipe do R10 SOCCER das 09h30 as 10h00 e das 11h00 as 12h00 

4º a utilizar será a Equipe do R10 SOCCER das 10h30 as 11h00 e das 12h00 as 13h00 

5º a utilizar será a Equipe do ADC CTA das 12h30 as 13h30 e das 14h00 as 15h00 

6º a utilizar será a Equipe do ESPLANADA/SOCIETY das 13h30 as 14h30 e das 15h00 as 16h00 

7º a utilizar será a Equipe do ESPLANADA/SOCIETY das 14h30 as 15h30 e das 16h00 as 17h00 

8º a utilizar será a Equipe do WOLF’S SOCCER das 15h30 as 16h30 e das 17h00 as 18h00 

 
Observação: 
Não será permitido bater bola nos vestiários e nem a utilização das banheiras de hidro. 
A organização não se responsabilizará por qualquer desaparecimento de objetos deixados nos vestiários, 
mas responsabilizará as equipes por danos materiais causados nos vestiários. Haverá um fiscal da 
organização para cada vestiário. 
 
7- Não será permitido o aquecimento das equipes no campo de jogo; 
 
8- Cada equipe participante deverá apresentar a organização antes de cada jogo,02 gandulas com 
idades entre 13 a 15 anos, devidamente uniformizados e documentados, que ficarão responsáveis pelas 
bolas do jogo; 
 
9- Em todos os jogos as equipes só podem adentrar ao campo, acompanhados pelo quarteto dec 
arbitragem. Haverá execução do hino nacional somente no 1º Jogo da manhã (08h00) e no 1º jogo da 
tarde (13h00); 
 
10- Os representantes dos jogos ficarão em uma mesa no túnel de acesso ao campo, onde serão 
conferidos todos os documentos, junto a ele a organização disponibilizará uma relação nominal de cada 
equipe participante; 
 
11- Só poderão adentrar ao campo de jogo, jogadores uniformizados e 04 (quatro) dirigentes 
documentados em súmula; 
 
12- Não será necessário que as equipes levem bola para o jogo. A organização irá disponibilizar 04 
(quatro) bolas por jogo, que ficarão em poder dos árbitros e gandulas; 
 
13- Após o final de cada jogo, as equipes devem deixar o campo rapidamente e em seguida dirigirem-se 
ao local da premiação, no andar de cima do estádio, próximo a lanchonete, onde os pais terão acesso 
para acompanhar a premiação; 
 
14- Para a segurança de todos, a entrada do público geral  será feita pelo PORTÃO PRINCIPAL, não 
sendo permitida a entrada pelo portão de Nº02; 
 



 

 

 

DEFINIÇÃO DOS LOCAIS DAS TORCIDAS 

JOGO LADO DAS CADEIRAS LADO DAS ARQUIBANCADAS 

08H00 CAMPOS DE SÃO JOSÉ ESPLANADA SOCIETY 

09H00 E.C.1º DE MAIO R.10 SOCCER 

10H00 CAMPOS DE SÃO JOSÉ R.10 SOCCER 

11H00 ACADEMIA DEFUT R.10 SOCCER 

13H00 PROJETO VIDA PLENA ADC CTA 

14H00 A.A.MOREIRA’S ESPLANADA SOCIETY 

15H00 PRÉ -PAC ESPLANADA SOCIETY 

16H00 ACADEMIA DEFUT WOLF’S SOCCER 

 
15- Haverá revista do público na entrada do estádio; 
 
16- As Equipes que desejarem utilizar as ÁREAS VIP para filmagens deverão procurar a organização 
para o credenciamento; 
 
17- Avisar aos pais e torcedores do cumprimento do Artigo 37 do regulamento: 
Art. 37 – Fica expressamente proibida a utilização de qualquer tipo de fogos e artifícios nos campos de 
futebol onde estiverem acontecendo jogos da Copa Popular Joseense de Futebol categorias menores 
2018. 
 
PENALIDADE – O não cumprimento poderá acarretar a suspensão do jogo, caso identificado o autor dos 
disparos, as equipes causadoras poderão perder os pontos do jogo, perder os mandos de campo e até 
mesmo ser eliminado da Copa. 
 
 
 
Toda e qualquer alteração ou inclusão desse protocolo, será comunicado ao dirigente responsável pelas 
equipes. 
 
 
                                                                                            BOA SORTE A TODOS! 


