
Artigo 1º - A premiação é destinada única e exclusivamente aos atletas que foram 
inscritos e participaram da Copa Floripa Brasil 2019, de modo que, caso a equipe 
que receber a premiação deseje substituir algum de seus jogadores, a substituição 
somente poderá ser realizada nos casos previstos expressamente por este 
Regulamento, sendo que de forma alguma poderá ocorrer a substituição por atletas 
não tenham sido inscrito e não tenham participado da Copa Floripa Brasil 2019.

Artigo 2º - Os prêmios serão concedidos apenas e exclusivamente as equipes campeãs 
das categorias Ouro Sub 08, Ouro Sub 09, Ouro Sub10, Ouro Sub 11, Ouro Sub 12, 
Ouro Sub 13 e Ouro Sub 15 e Categoria Feminina da Copa Floripa Brasil 2019, e que 
preencherem todos os requisitos fixados neste regulamento, sem exceção. Nenhuma 
outra equipe, de qualquer outra categoria ou com qualquer outra classificação, terá 
direito ao prêmio em questão.

Artigo 3º - Os prêmios a serem concedidos variam de acordo com a categoria das quais 
as equipes participarem, sendo apenas e tão somente os abaixo relacionados para 
cada categoria, não podendo haver qualquer alteração, a não ser por determinação 
da organização do torneio:

1) Para as equipes campeãs das categorias Sub 08 (nascidos em 2011) e 09 
(2010), o prêmio consiste na participação e inscrição no MAYOR´S CUP LAS VEGAS 
INTERNATIONAL TOURNAMENT, em Las Vegas, Estados Unidos, que será realizado 
entre os dias 23 e 25 de outubro de 2020, e inclui apenas e tão somente a parte 
terrestre para participação no torneio, correspondendo a hospedagem em hotel 
indicado pela organização do torneio com café da manhã, com quartos quádruplos 
(2 camas queen por quarto), para 16 atletas e 1 professor, transfer do aeroporto 
para o local de hospedagem bem como para o retorno ao aeroporto. A inscrição 
também estará isenta. As categorias vencedoras deverão se organizar para jogar nas 
categorias sub 10 (campeão sub 8) e sub 11 (campeão sub 9), respectivamente.

2) Para a equipe campeã da categoria Sub 10 o prêmio consiste na participação e 
inscrição no PARIS WORLD GAMES, torneio 1 Copa do mundo sub 11 com 24 equipes 
do mundo inteiro, estando incluída toda a parte terrestre para o número máximo de 15 
pessoas. A hospedagem a ser fornecida e que faz parte da parte terrestre incluída na 
premiação, será fornecida pela organização do PARIS WORLD GAMES, consistindo em 
hospedagem em Hostel. Estão incluídas na parte terrestre da premiação 3 refeições 
diárias, durante o período do torneio, bem como os transportes públicos durante o 
torneio e transfer de chegada e saída. Destaca-se desde o presente momento que 
o PARIS WORLD GAMES será realizado na sexta dia 03 até domingo 05 de julho de 
2020, e destina-se única e exclusivamente para aqueles nascidos a partir de 2009. Por 
se tratar de uma regra do PARIS WORLD GAMES, mesmo que algum dos integrantes 
da equipe campeã da categoria Sub 10 seja nascido antes de 2009, a organização da 
Copa Floripa não poderá lhe conceder a premiação prevista, por imposição do PARIS 
WORLD GAMES. 

2.1) Além da premiação acima, a equipe campeã da categoria Sub 10 terá direito à 50% 
(cinquenta por cento) de desconto na parte terrestre para participação no torneio de 
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meio de semana do Paris World Games que se realiza de entre os dias os dias 06 e 11 
de julho de 2020.  

3) Para a equipe campeã da categoria Sub 11 da Copa Floripa Brasil 2019 o prêmio 
consiste na participação e inscrição no Torneio USA Cup WEEK LONG, em Minneapolis, 
Estados Unidos, que será realizado entre os dias 14 e 18 de julho de 2020, inclui apenas 
e tão somente a parte terrestre para participação no torneio, correspondendo a 
hospedagem em 08 (oito) casas de famílias indicadas pela organização, com refeições 
fornecidas pelas próprias famílias, para 16 (dezesseis) atletas e 01 (um) membro da 
Comissão Técnica, que ficará hospedado na Universidade de Minneapolis, com direito 
a meia pensão. Terão ainda direito a transfer do aeroporto para o local de hospedagem 
bem como para o retorno ao aeroporto, e transporte para os jogos durante o torneio, 
fornecido pelos pais. A categoria na competição será a sub 12.

4) Para a equipe campeã da categoria Sub 12 da Copa Floripa Brasil 2019 o prêmio 
consiste na participação e inscrição no Limone Cup, no Lago de Garda, Itália, que será 
realizado entre os dias 11 e 15 de outubro de 2020, inclui apenas e tão somente a parte 
terrestre para participação no torneio, correspondendo a inscrição na categoria U14 
(nascidos em 2007) para 15 (quinze) atletas e 01 (um) membro da Comissão Técnica, 
que ficará hospedado no Garda Village ou similar oferecido pela Organização, com 
direito a meia pensão. Terão ainda direito a transfer para os jogos.

5) Para as equipes campeãs das categorias Ouro Sub 13 e Ouro Sub 15 da Copa 
Floripa Brasil 2019 o prêmio consiste na participação e inscrição no Torneio Gothia 
Cup 2020 que será realizado entre os dias 12 e 18 de julho de 2020 e inclui apenas 
e tão somente a parte terrestre para participação no torneio, correspondendo a 
alojamento  em escola a ser indicada pela organização do torneio, para 15 (quinze) 
atletas e 01 (um) membro da Comissão Técnica, 03 (três) refeições por dia durante 
o período de participação da equipe nos jogos do Torneio Gothia Cup 2019, sendo as 
refeições realizadas em local a ser definido pela organização do torneio, e transporte 
público livre durante a participação da equipe no Torneio Gothia Cup 2019, e por fim, 
participação na Cerimônia de Abertura.

6) Para a equipe campeãs da categoria Feminina, o prêmio consiste na participação 
e inscrição no MAYOR´S CUP LAS VEGAS INTERNATIONAL TOURNAMENT, em 
Las Vegas, Estados Unidos, que será realizado entre os dias 23 e 25 de outubro de 
2020, e inclui apenas e tão somente a parte terrestre para participação no torneio, 
correspondendo a hospedagem em hotel indicado pela organização do torneio com 
café da manhã, com quartos quádruplos (2 camas queen por quarto), para no máximo 
16 atletas e 1 professor, transfer do aeroporto para o local de hospedagem bem como 
para o retorno ao aeroporto. A inscrição também estará isenta. A participação no 
MAYOR´S CUP LAS VEGAS INTERNATIONAL TOURNAMENT será para a categoria 
Sub 16, ou seja, para atletas nascidas a partir de 2005, de modo que as integrantes da 
equipe vencedora deverão se organizar para a participação dentro das regras fixadas 
pela organização do MAYOR´S CUP LAS VEGAS INTERNATIONAL TOURNAMENT. Por 
se tratar de uma regra do MAYOR´S CUP LAS VEGAS INTERNATIONAL TOURNAMENT, 
mesmo que alguma das integrantes da equipe campeã da categoria Feminina seja 
nascida antes de 2005, a organização da Copa Floripa não poderá lhe conceder a 



premiação prevista, por imposição do MAYOR´S CUP LAS VEGAS INTERNATIONAL 
TOURNAMENT

Parágrafo Único – Para ter direito à premiação acima estabelecida, além de preencher 
os requisitos fixados nos parágrafos anteriores, e demais requisitos fixados no 
presente regulamento, os atletas devem, obrigatoriamente, comprar junto à empresa 
Sportz Viagens Esportivas a passagem aérea e seguro saúde para a viagem destinada 
à participação nos torneios Gothia Cup 2020, Torneio USA Cup, MAYOR´S CUP LAS 
VEGAS INTERNATIONAL TOURNAMENT, Paris World Games e Limone Cup. Caso 
algum atleta adquira passagem aérea ou seguro saúde com outra empresa, perderá o 
direito à premiação fixada neste regulamento. Os atletas também deverão preencher 
todos os requisitos exigidos pela organização dos referidos torneiros, requisitos 
estes que não dependem e não são fixados pela organização da Copa Floripa.

Artigo 4º - Os prêmios acima descritos não incluem transporte aéreo para qualquer 
pessoa, refeições diversas daquelas estipuladas e fornecidas pelo torneio, transfer 
aeroporto/alojamento e alojamento/aeroporto, transfer para os jogos, a não ser 
que expressamente fixado, seguro saúde, passeios turísticos, chip telefônico, guia 
exclusivo para a equipe, custos de passaporte e visto necessário para saída do Brasil 
e ingresso no país de realização do torneio.

Parágrafo Único – Caso algum serviço extra seja solicitado pelas equipes à organização 
do torneio, estes deverão ser pagos nos termos a serem estipulados, restando 
devidamente estabelecido que com exceção dos itens descritos no Artigo 3º, nenhum 
outro fará parte da premiação recebida pelas equipes.

Artigo 5º - A substituição de um atleta da equipe que receber a premiação somente 
será permitida, caso seja comprovado por meio de relatório médico que o atleta tenha 
se contundido e assim esteja impossibilitado de participar dos torneios relacionados 
como premiação.

Parágrafo Único – As eventuais substituições somente serão permitidas até o limite 
de 20% (vinte por cento) do total de atletas da equipe, sendo que, caso a equipe 
pretenda substituir quantidade superior de atletas, estes deverão arcar integralmente 
com todos os custos para participação e inscrição nos torneios relacionados como 
premiação, não podendo se beneficiar do prêmio concedido aos demais atletas.

Artigo 6º - As equipes serão responsáveis por obter todas as autorizações necessárias 
para que os atletas possam regularmente sair do Brasil, bem como ingressar no país 
de realização dos torneios relacionados como premiação, inclusive no que tange à 
autorização dos pais dos jogadores.

Artigo 7º - A organização do torneio não será responsável pelo fornecimento de 
material esportivo para os atletas da equipe, ou mesmo por outros materiais e 
serviços necessários para a participação nos torneios relacionados como premiação 
ou para a estadia dos atletas durante a competição.

Artigo 8º - A definição das equipes campeãs de cada uma das categorias da Copa 



Floripa Brasil 2019 será realizada nos termos do regulamento da competição, que é 
de pleno conhecimento de seus participantes.

Artigo 9º - As regras dos jogos respeitarão o regulamento da competição, que é de 
pleno conhecimento de seus participantes.

Artigo 10º - Caso alguma das equipes campeãs das categorias da Copa Floripa Brasil 
2019 desistam de receber a premiação por qualquer motivo, caberá à organização 
decidir se estenderá ou não o prêmio à equipe vice-campeã.

Artigo 11º - Se por qualquer motivo a Copa Floripa 2019 tiver que ser interrompida 
antes da definição da equipes campeãs, caberá à organização fixar se a premiação 
deixará de ser concedida por impossibilidade de definição dos campeões, ou definir 
uma forma suplementar para decisão sobre qual será beneficiada com a premiação, 
sendo que os critérios para tal decisão caberão exclusivamente à organização da 
Copa Floripa 2019.

Artigo 12º - A premiação descrita somente será concedida caso cada uma das equipes 
campeãs das categorias consiga obter o número mínimo de atletas exigido para 
participar dos torneios relacionados como premiação, cabendo as equipes diligenciar 
para atingir tal número de atletas, dentro dos critérios fixados neste regulamento.

Artigo 13º - Se por qualquer motivo a equipe campeã não puder participar dos torneios 
relacionados como premiação, por qualquer motivo alheio à vontade da organização, 
como no caso de não atingir o número mínimo de atletas necessários, a premiação 
será cancelada e não poderá ser reutilizada posteriormente.

Artigo 14º - Ao aceitarem a premiação, as equipes campeãs das categorias declaram 
ter pleno conhecimento sobre o que é, onde será realizado e quais as condições e 
regulamentos dos torneios relacionados como premiação, bem como estarão de 
acordo com as regras fixadas no presente regulamento.

Artigo 15º - Os casos não previstos neste regulamento serão analisados e decididos 
de forma soberana pela Organização do Torneio, não cabendo recurso ou contestação. 


