
 

 

 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERICANO 1 

 

REGULAMENTO INICIAL 

COPA DO BRASIL DE FLAG FOOTBALL 

2020 
 

5 de fevereiro de 2020 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERICANO 

DIRETORIA DE ESPORTES E FLAG FOOTBALL 2020 

 

DATAS IMPORTANTES 

 

COPA DO BRASIL DE FLAG FOOTBALL 2020 

# EVENTO LOCAL INÍCIO TÉRMINO 

FEVEREIRO INSCRIÇÕES DE TIMES - 5/2/2020 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 
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FORMULA DE DISPUTA 

 

I. A Copa do Brasil de Flag Football 2020 será realizada em 2 fases, sendo a primeira, 5 etapas 

regionais conhecidas como Finais de Conferência e no segundo semestre será realizada a 

segunda fase chamada de Super Final.  

II. A classificação final de cada etapa regional definirá as equipes classificadas para a Super Final.  

INSCRIÇÕES DE EQUIPES 

I. Poderão participar da Copa do Brasil de Flag Football 5x5 edição 2020 equipes e atletas filiados à 

CBFA, que estejam em conformidade com as normas do Estatuto da Entidade e deste Regulamento 

e que tenham efetuado sua inscrição e filiação dentro dos prazos estipulados pela organização. 

II. As equipes em débito com a CBFA não poderão participar da Copa do Brasil de Flag Football 2020, 

bem como suas atletas, em caso de inscrição em outras equipes, salvo nos casos em que a atleta 

ou a equipe pela qual jogará pague sua na dívida proporcional, conforme negociação com a CBFA. 

III. Para garantir a participação na Copa do Brasil de Flag Football 2020, os times deverão: 

a.  Preencher o formulário de intenção. 

b. Fazer o pagamento de $150 reais (cento e cinquenta reais) mais a taxa administrativa (10%) 

da TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA DO BRASIL através do FA Manager até o dia 28 de 

fevereiro de 2020.  

Caso a equipe desista da participação, o valor não será reembolsado.   

 

 PRÉ-INSCRIÇÃO    

1ª PARCELA 

COPA DO BRASIL 

2ª PARCELA 

COPA DO BRASIL 

3ª PARCELA 

TOTAL 

DATA LIMITE 

PAGAMENTO 

28 fevereiro 2020 3 abril 2020 15 maio 2020 - 

FEMININO R$150,00* R$150,00* R$150,00* R$450,00* 

MASCULINO R$150,00* R$150,00* R$150,00* R$450,00* 

 

*Mais a taxa administrativa de 10% 
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IV. O valor total para participação na Copa do Brasil 2020 é de R$ 450 reais (quatrocentos e cinquenta 

reais (mais taxa administrativa 10%), sendo R$150 reais como pré-inscrição, R$150 reais na 

segunda parcela, $150 reais na terceira parcela.  

V. Cada etapa disputada terá uma TAXA DE INSCRIÇÃO DE EVENTO por equipe, estipulada pelo 

Comitê Organizador da etapa, em conjunto com a CBFA, referente à: 

a) Arbitragem; 

b) Aluguel e manutenção do campo (tinta para marcação, iluminação etc.); 

c) Premiação (troféus e medalhas) 

d) Hidratação; 

e) Filmagem; 

f) Demais gastos operacionais. 

g) Historicamente esta taxa gira em torno de R$500,00 (quinhentos reais), podendo variar para mais 

ou para menos. A taxa é calculada pela equipe organizadora/cidade sede, de acordo com os gastos 

da etapa. 

INSCRIÇÃO DE ATLETAS 

I. Poderão participar da Copa do Brasil edição 2020, os atletas sem pendências, registrados e 

filiados à CBFA que estejam completando 16 anos em 2020 (Nascidos em 2004).  

II. O processo de inscrição, registro de atletas, filiações e pagamentos será feito através da 

plataforma FA Manager. 

III. A taxa de federação de atletas a Confederação Brasileira de Futebol Americano e Bandeiras 

será de R$40,00* (quarenta reais) mais a taxa administrativa (10%) por atleta em 2020 e deverá 

ser paga na época de inscrição de atletas para a respectiva etapa através do FA Manager. 

Cada novo atleta inscrito deverá pagar esta taxa. 

*Esse valor será definido na Assembleia Geral da CBFA. 

IV. A taxa de federação será revertida a eventos da Seleção Brasileira de Flag Football.  

V. O número mínimo de atletas inscritos por time deverá ser de 8, 

VI. Não existe um número máximo de atleta inscritos na plataforma por time.  

VII. Cada time poderá levar apenas 20 atletas por competição.  

VIII. Um atleta que disputar uma etapa da Copa do Brasil 2020 por uma equipe não poderá disputar 

outra etapa por outra equipe.  

CANDIDATURAS 

I. As equipes que se candidatarem a sediar alguma etapa deverão atender às solicitações do 

caderno de encargos exigidos pela CBFA (Cartilha do Organizador). Apenas equipes poderão se 

candidatar a receber etapas. No caso de um terceiro se candidatando (ex: federações, prefeituras, 

patrocinadores, etc.), ao menos uma equipe deverá estar associada a esta candidatura.  

II. Os times deverão preencher o formulário de candidatura até o dia 28 de fevereiro.  

III. Eventos abertos a candidatura: 

As Finais de Conferência deverão acontecer entre as datas de 1º de maio e 14 de junho. Os torneios 

masculinos e femininos podem acontecer na mesma data e local.  

a. Final da Conferência Norte Feminino 

b. Final da Conferência Norte Masculino 

c. Final da Conferência Nordeste Feminino 

d. Final da Conferência Nordeste Masculino 

e. Final da Conferência Centro Oeste Feminino 
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f. Final da Conferência Centro Oeste Masculino 

g. Final da Conferência Sudeste Feminino 

h. Final da Conferência Sudeste Masculino 

i. Final da Conferência Sul Feminino 

j. Final da Conferência Sul Masculino 

A Super Final Feminina está marcada para o feriado de 10 a 12 de outubro, podendo acontecer junta a final 

masculina. A Super Final Masculina está marcada para o feriado do dia 15 de novembro.  

k. Super Final VIII Feminina 

l. Super Final VIII Masculina 

IV. Equipes que se candidatarem e forem escolhidas a sediar a Super Final já terão sua vaga 

garantida como mandante do evento, mas deverão obrigatoriamente disputar a fase regional.   

V. Caso uma região não tenha o mínimo de 4 times inscritos, os times se juntarão a outra 

Conferência como foi feita na Sul Sudeste masculina em 2019. Caso uma região tenha muitas 

equipes, poderemos ter dois torneios de uma mesma Conferência.  

VI. O número de classificados por Conferência dependerá do número de inscritos e histórico da região 

na Copa do Brasil. Esse número será divulgado após a data de encerramento de inscrições, no 

começo de março.  


