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CARTILHA DO ORGANIZADOR 

COPA DO BRASIL DE FLAG FOOTBALL 2020 
I – CANDIDATURA 

Toda e qualquer equipe participante da Copa do Brasil de Flag 5x5 pode se candidatar a sediar uma etapa. 

Propostas de empresas ou equipes de fora em esquema de patrocínio/apoio também serão consideradas 

pela CBFA. 

Para se candidatar, a equipe ou equipes organizadoras devem fazer um documento formal, descrevendo 

detalhadamente toda a estrutura oferecida pela sede aos participantes, bem como datas, valores, itens 

obrigatórios e itens opcionais, de acordo com o documento disponibilizado abaixo chamado Modelo de 

Candidatura. Todas as propostas devem seguir a Cartilha do Organizador e o Modelo de candidatura à 

sede; e devem ser entregues dentro do prazo limite divulgado pela Comissão Diretora de Flag Football, 

dia 28 de fevereiro de 2020,  

Além do modelo de candidatura, toda a estrutura da Cidade-sede deve seguir as normas dispostas no 

regulamento do campeonato, bem como no Livro Traduzido de Regras 2019 IFAF. 

II- CIDADE SEDE 

a. Uma ou mais equipes deverão se candidatar a sediar uma etapa (final de conferência ou Super 

Final) em sua cidade, apontando a (s) data (s) de seu interesse, respeitando as janelas do 

calendário e garantindo por escrito sua capacidade de cumprir todos os itens descritos neste 

documento. 

b. Equipes sede são equipes com base na cidade ou próximo na qual acontece a etapa, sem 

necessidade de viagem longa e alojamento. Independentemente de estarem diretamente 

envolvidas na organização da etapa. (Exemplo: Spartans FA organiza o torneio regional Sudeste. 

As equipes do São Paulo Storm e Palmeiras Locomotives, mesmo não participando da 

organização, são consideradas equipes sede.) 

c. As equipes-sede responsáveis pela organização serão denominadas Equipes Organizadoras ou 

Comissão Organizadora da Etapa em questão. 

d. Poderá dar nome ao torneio, a não ser que haja um patrocinador da CBFA. 
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CALENDÁRIO FLAG FOOTBALL 2019 

COPA DO BRASIL DE FLAG FOOTBALL 2020 

JANELA EVENTO INÍCIO TÉRMINO 

FEVEREIRO INSCRIÇÕES DE TIMES 1/2/2020 29/2/2020 

MAIO-JUN JANELA COPA DO BRASIL – 

FINAIS DE CONFERÊNCIA 

1/5/2020 14/6/2020 

OUTUBRO 8ª SUPER FINAL FEMININA 10/10/2020 12/10/2020 

NOVEMBRO 8ª SUPER FINAL MASCULINA 14/11/2020 22/11/2020 

 

III - FORMATO DO TORNEIO 

A Final de Conferência deverá ter duração mínima de 1 dia, sábado, domingo ou feriado, com a 

participação de no mínimo 4 e no máximo 12 equipes.  

No caso da organização para a etapa SUPERFINAL, deverá acontecer na data estipulada pela CBFA com a 

participação de até 12 equipes femininas e 12 equipes masculinas, podendo ser na mesma data ou datas 

diferentes.  

Existe a possibilidade de ser criado um torneio paralelo com as equipes não classificadas a Super Final.  

IV - ESTRUTURA 

Requisitos mínimos de estrutura, por parte da cidade sede: 

A- Campo e Jogo 

a. Campo de grama preferencialmente natural ou sintética, nas medidas oficiais contidas no livro de 

Regras IFAF/CBFA – responsabilidade da(s) equipe(s) sede(s); 

b. Capacidade para 2 jogos simultâneos ou mais – no caso da Superfinal, capacidade mínima de 3 

campos –, respeitando as dimensões estipuladas pelas regras da IFAF e CBFA – ver 

especificações no item IV. (Um campo normal de futebol tem capacidade para três campos de flag 

5x5); 

c. Hidratação: fácil acesso à fonte de água ou 40 litros por time, para cada dia de jogo – 

responsabilidade da(s) equipe(s) sede(s); 

d. Marcação das linhas de endzone, no running zone e meio campo (poderá ser realizada com tinta, 

cal, ou outro material que não traga risco aos atletas) e manutenção do campo – responsabilidade 

da(s) equipe(s) sede(s); 

e. Marcadores de descidas, pylons/cones para a endzone são obrigatórios – responsabilidade da(s) 

equipe(s) sede(s); 

f. É obrigatório o uso de placar; 
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g. É de responsabilidade da equipe sede montar a estrutura para filmagem dos jogos, de acordo com 

o disposto na seção 13 deste regulamento. 

h. É de responsabilidade da equipe sede marcar ou pintar uma área técnica de 3m de distância a 

partir das linhas laterais delimitadoras, ao redor dos campos de jogos. 

i. Pessoas qualificadas deverão ser indicadas para os postos de sumulistas e delegados das 

partidas para auxiliar a arbitragem anotando a pontuação e ocorrências de uma partida – o 

número de delegados para o evento deve ser o total de campos mais um. (Ex: Uma etapa com 2 

jogos simultâneos deve ter 3 delegados à disposição.) – Equipe (s) sede (s); 

j. É obrigatória a presença de um fisioterapeuta ou médico de plantão para cada campo de jogo; 

k. É obrigatório a presença de uma ambulância de plantão. 

l. Criação de uma equipe de voluntários.  

B- ALOJAMENTO 

a. Apresentar opções de alojamento gratuito ou de baixo custo para as equipes visitantes; 

b. Ajuda logística em relação ao transporte (gratuito ou de baixo custo); 

C- ALIMENTAÇÃO 

As equipes sedes deverão oferecer alimentação para as equipes participantes OU indicar local PRÓXIMO 

com alimentação de baixo custo. Caso não haja local próximo, a organização deve providenciar a 

alimentação. 

D- FILMAGEM E RODÍZIOS 

a. Os jogos deverão ser obrigatoriamente filmados e disponibilizados para a CBFA em até 20 (vinte) 

dias após o torneio, seguindo estritamente as especificações presentes na seção 13 do 

regulamento; 

b. O não cumprimento desta norma acarretará uma multa de R$ 100,00 reais por jogo não registrado. 

c. A comissão organizadora local é responsável pela estrutura e organização do rodízio de equipes 

de filmagem. Caso prefira, poderá ficar ela mesma responsável por todas as filmagens ou 

contratar uma equipe de filmagem. 

d. Caso a equipe responsável pela etapa não envie a escala de filmagens à CBFA com antecedência 

determinada em regulamento, automaticamente se torna responsável única e exclusiva pelas 

filmagens e, eventualmente, pelas multas; 

e. O não cumprimento da norma de filmagem e a falta de pagamento da multa de R$100 por jogo não 

registrado, acarretará a desqualificação automática da equipe do Campeonato Brasileiro, somente 

podendo a equipe e seus integrantes retornarem ao torneio após quitar com todas as dívidas. 

V – PREMIAÇÃO 

A confecção e pagamento da premiação é de responsabilidade da(s) equipe(s) sede 

(Item I – artigo b): 

a. 23 Medalhas para o 1º, 2º e 3 colocados; 
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b. 1 Troféu de Campeão; 

c. 3 Homenagens: MVP Ataque, MVP Defesa, Novato do Ano. 

VI - TAXA DE INSCRIÇÃO DE EVENTO 

a. A taxa de inscrição no torneio deverá cobrir os gastos referentes à arbitragem. 

b. O valor integral referente à acomodação, transporte e serviço dos árbitros também deverá ser 

dividido pelo número total de equipes participantes, incluso a (s) equipe (s) sede; 

c. Todos os demais gastos referentes à estrutura e organização da etapa deverão ser bancados pela 

(s) equipe (s) sede. 

VII – DOCUMENTAÇÃO 

a. É de responsabilidade do comitê organizador [equipe (s) sede], o recolhimento da documentação 

das equipes e atletas participantes da etapa, caso ocorra problemas na plataforma FA Manager; 

b. Termos de responsabilidade, fichas de inscrição e súmulas deverão ser digitalizadas e enviadas 

via e-mail para a CBFA, assim como o relatório de custos de organização da etapa em até uma 

semana após a etapa; 

c. Criação de flyer de divulgação; 

d. Release de lançamento da etapa; 

e. Release de encerramento da etapa, com resultados, MVPs e colocações finais. 

VIII - RESPONSABILIDADES DA CBFA 

a. Indicação de arbitragem (3 árbitros por partida); 

b. Divulgação de mídia, nos canais próprios da CBFA; 

c. Organização de tabelas, sorteios e Comissão Disciplinar. 

IX - RESPONSABILIDADES DAS EQUIPES PARTICIPANTES 

a. Estar em dia com suas obrigações na CBFA e na Copa do Brasil (vide regulamento); 

b. Realizar o pagamento da inscrição dentro do prazo especificado; 

c. Providenciar alojamento e alimentação de seus atletas; 

d. Uniforme completo e dentro das definições do regulamento; 

e. Flags pop-up padrão da IFAF, contrastantes com a calça/shorts; 

f. Ceder pessoas de sua delegação quando solicitada ajuda para portar o marcador de descidas ou 

filmagem em jogos de outras equipes; 

g. 2 bolas de jogo dentro das regras e identificadas com o nome do time. 

h. Uso de protetor bucal de cor: obrigatório. 

i. Ajudar na filmagem dos jogos (rodízio), e disponibilizar as mesmas para a CBFA em até 20 (vinte) 

dias após o torneio; 
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X - MULTAS E PUNIÇÕES 

Caso as equipes sede ou participantes não cumpram suas responsabilidades aqui descritas, serão 

penalizadas com multa, suspensão ou desqualificação conforme especificado no Regulamento da Copa do 

Brasil.  
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MODELO DE CANDIDATURA 

COPA DO BRASIL DE FLAG FOOTBALL 2020 
PROPOSTA DE SEDE EVENTO 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(EVENTO) – (Masculina ou Feminina) 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Nome do responsável: 

2. Data sugerida (Informar duas opções de data): 

3. Equipes responsáveis (necessário pelo menos 1 equipe inscrita): 

4. Cidade/Estado: 

5. E-mail para contato: 

6. Telefone para contato: 

ESTRUTURA DO CAMPO 

1. Endereço do campo: 

2. Quantos campos podem ser montados? 

3. Fotos do campo. 

4. Haverá tendas na sideline? 

5. O campo possui vestiários? Quantos? Possui chuveiros? 

6. Que tipo de equipe médica será oferecida (fisioterapeuta/médico/enfermeiro ou ambulância no 

local)? 
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OBS: Todos os campos precisam ter uma área técnica de 3m a partir da lateral do campo a ser 

demarcada (consultar regulamento) e também respeitar o espaço mínimo entre campos (consulte 

regras). 

ESTRUTURA DO ALOJAMENTO 

1. Informar opções de alojamento gratuito e alojamento pago. 

2. Onde? Descreva o alojamento (Alojamento, escola, com cama, sem cama, etc)? 

3. Se pago, informe o preço por atleta e fotos do local 

4. O alojamento possui quantos banheiros? Quantos chuveiros? 

5. É necessário levar colchões? 

STAFF E ARBITRAGEM 

1. Quantos voluntários? Funções? 

2. Quantos árbitros pretendem contratar (É obrigatório um mínimo de 3 por partida)? 

3. Há árbitros formados na cidade ou precisam trazer algum árbitro de fora? 

4. Qual será o valor pago a cada árbitro?  

5. É obrigatório fornecer alimentação e transporte aos árbitros. Qual será o valor gasto para isso? 

6. Quantos delegados? Valor.  

7. Quantos sumulistas? Valor.  

OBS: A arbitragem deverá ser contratada em conjunto com a CBFA, de acordo com parâmetros 

estabelecidos. 

TRANSPORTE 

1. Haverá traslado rodoviária/aeroporto/campo/alojamento? Caso não seja gratuita, qual o valor 

cobrado? 

ALIMENTAÇÃO 

1. Existem opções de alimentação nas proximidades do campo/alojamento? Quais? 

2. Será fornecido algum tipo de alimentação no local dos jogos? 

3. Qual o valor estimado para alimentação? (Café da manhã, almoço e jantar) 

HIDRATAÇÃO 

1. Quantos litros serão fornecidos para cada time por dia? 

2. O campo tem bebedouros de fácil acesso? 

3. Será fornecido gelo? 

4. Há locais para compra de gelo próximo do campo? Coloque valor aproximado. 

OBS: É obrigatório ter água potável e de fácil acesso aos atletas. Caso não tenha bebedouros no local, a 

sede deve providenciar água mineral. 

FILMAGEM 

1. Informar como será organizada as filmagens dos jogos, seguindo os critérios da Cartilha do 

Organizador. 

2. Haverá uma equipe contratada pela organização responsável pela filmagem? Ou será feita pelas 

equipes? Se terceirizada, qual o custo por equipe? 

3. A equipe sede disponibilizará câmeras? Quantas câmeras serão disponibilizadas para filmagem? 
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OBS: Lembrando que de acordo com a cartilha do organizador é obrigatória a instalação de andaimes ou 

locais de pelo menos 1m onde o cinegrafista possa subir. 

4. Que tipo de estrutura será montada? Andaime? 

PREMIAÇÃO 

1. Quais os tipos de troféus para 1º, 2º e 3º colocados? (Acrílico, metal…) 

2. Quantas medalhas serão providenciadas? 

3. Troféus de MVP? Haverá troféus extras? 

OBS: Seguir regulamento. 

ORÇAMENTO DA ETAPA 

Relatório de custos estimado (pintura de campo, água, premiação, arbitragem, filmagem etc), lembrando 

que os custos com premiação, hidratação, e do campo são de responsabilidade da (s) equipe (s) da cidade 

sede. Os demais custos são divididos entre todas as equipes. Itens básicos necessários na relação abaixo: 

Cálculo de Orçamento da Etapa 

GASTOS CIDADE SEDE 

Campo  

Pintura do campo  

Tendas e outros itens de apoio  

Hidratação  

Premiação  

Médico / Socorrista / Fisioterapeuta  

Ambulância  

Outros  

 

GASTOS DE AMBOS 

Pagamento de arbitragem.  

Pagamento de delegados.  

Pagamento de sumulistas.  

Transporte Arbitragem  

Hospedagem Arbitragem  

Voluntários  
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Alimentação Staff  

Outros  

 

GASTOS EXTRAS VISITANTE 

Alojamento  

Transporte campo / alojamento  

Valor médio de Alimentação  

Outros  

 

 

 


