
 
 

 
 

11º CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SORTEIO - 2016 
 

REGULAMENTO 
 

DA ORGANIZAÇÃO E FINS 

Art. 1 – 11º Campeonato Interno de Futebol - Sorteio, tem a finalidade de incentivar a prática do futebol entre os 
associados, oportunizar através da prática esportiva o espírito de integração, amizade, bem como o respeito mútuo. 
 

Art. 2 - Este campeonato se desenvolverá a partir de inscrições individuais através da iniciativa dos próprios 
associados. O Departamento de Esportes formará as equipes através de sorteio, obedecendo à ordem cronológica de 
nascimento e posição em que joga. 
 

Art. 3 - O campeonato será realizado em suas respectivas categorias se o número de inscritos possibilitarem a 
formação de no mínimo 04 (quatro) equipes. 
 

Art. 4 - Compete ao Departamento de Esportes designarem os dias e horários das partidas, inclusive eventuais 
alterações desde que informadas com antecedência mínima de 07 (sete) dias, através dos canais de comunicação: site 
www.associacaoclube.com.br e Depto. de Esportes, sendo que o meio oficial de comunicação é o boletim emitido pelo 
Depto. de Esportes. 
 

DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS 

Art. 5 - Todo sócio ao se inscrever, adere incontestavelmente aos termos deste regulamento. 
 

Art. 6 - Poderão participar do 11º Campeonato Interno de Futebol – Sorteio: 
 

§ 1º - Os associados do sexo masculino que se enquadrarem neste regulamento, no estatuto e demais normas do Clube. 
 

§ 2º - Que estejam em dia com a taxa de manutenção. 
 

Art. 7 - A inscrição e participação no campeonato serão de inteira responsabilidade do associado (ou responsável), 
subentendendo-se que o mesmo encontra-se apto para a prática esportiva e goza de boa saúde, devendo o mesmo 
estar com exame médico válido durante o campeonato. 
 

Art. 8 - As inscrições deverão ser efetuadas impreterivelmente no prazo de 11/04/2016 à 13/06/2016, através de 
ficha de inscrição fornecida no Site ou no Depto. de Esportes. 
 

Art. 9 - Será realizado no dia 30/06/2016 às 19h30, no American Bar, dirigido conforme a data de nascimento/posição 
em que joga, podendo os associados assistirem. 
 

Art. 10 – Será cobrado, junto à taxa de manutenção do associado a inscrição de R$120,00 dividido em 4 parcelas 
(Julho, Agosto, Setembro e Outubro), conforme necessidade de cobrir custos de arbitragem e premiação. 
 

§ Único - Em caso de W.O. serão cobrados R$ 50,00 (cinquenta reais) automaticamente de cada atleta ausente na 
partida. 
 

Art. 11 – É obrigatória a apresentação do exame médico do Clube (que vale por 04 meses) durante o campeonato. 
Também é obrigatório a apresentação de atestado cardiológico (válido por um ano), no momento do exame médico. A 
validade do exame médico poderá ser consultada através do site do Clube. 
 

Art. 12 – O Clube colocará a disposição 1 Fisioterapeuta/Socorrista, desfibrilador e materiais de primeiros socorros a 
disposição dos associados, caso haja necessidade de remoção, se utilizará o serviço do SAMU/Resgate – Corpo de 
Bombeiros. 
 

Art. 13 – O 8º Campeonato Interno de Futebol - Sorteio será disputado nas seguintes categorias: 
 

Sub 45   nascidos entre 1971 a 1998; (18 anos completo até a data de nascimento) 

Sub 54   nascidos entre 1962 a 1970; 

55+   nascidos até 1961 

 
 

§ 1º - O fator determinante para definição da categoria será o ano de nascimento. 
 



Art. 14 - Será obrigatória a apresentação da carteirinha social ou RG, CNH ou dos Conselhos Profissionais (OAB, CREF, 
CREA, CRM) original ou cópias autenticadas por parte dos sócios para a participação e/ ou permanência nas partidas, 
sem o qual será impedido de permanecer no campo de jogo ou banco de reservas. 
 

§ Único - Durante a competição, se for comprovado, qualquer tentativa de fraude, quanto a documentação o atleta da 
equipe será eliminado do campeonato. 

 

DAS PARTIDAS 

Art. 15 - As regras adotadas para o Campeonato serão de acordo com a Federação Internacional de Futebol Associada 
(FIFA), exceto que: 
 

§ 1º - As partidas terão a duração de 70 minutos, sendo 02 (dois) tempos distintos de 35 minutos, com 05 (cinco) 
minutos de intervalo; 
 

§ 2º - As substituições serão livres, podendo o atleta substituído retornar na partida; 
 

§ 3º - Cada atleta deverá jogar no mínimo 1 tempo integral, ou seja 35 minutos. Exceto em casos de contusão ou 
recusa do próprio atleta; 
 

§ 4º - Os uniformes serão entregues na primeira partida de cada equipe; 
 

§ 5º - Não será permitida a participação de nenhum atleta utilizando tênis ou chuteira com travas de alumínio; 
 

Art. 16 - Os jogos serão realizados aos finais de semana nos horários a serem estipulados em tabela. Em caso de dias 
chuvosos, é responsabilidade do atleta comparecer ao campo ou entrar em contato pelo telefone 4123-3050 para se 
informar sobre a decisão da Comissão, se haverá ou não rodada. 
 

Art. 17 - Será obrigatório o uso do uniforme completo (camisa, calção e meias) sendo que, o atleta que não estiver 
trajado adequadamente, não participará da partida. 
 

Art. 18 – O árbitro a qualquer tempo e ao seu exclusivo critério poderá suspender a partida e neste caso fica 
estabelecido as seguintes condições: 
 

§ 1º - Se decorridos ¾ ou mais da partida, o resultado será mantido; 
 

§ 2º - Não decorridos ¾ da partida, uma nova partida será marcada devendo ser respeitadas e mantidas as punições 
dos atletas quando do início da partida suspensa. 
 

§ 3º - Durante a partida, caso haja agressão ao trio de arbitragem ou representante, a partida será imediatamente 
encerrada; a equipe infratora será considerada perdedora, perderá 03 (três) pontos na classificação e o placar será 
mantido para efeito de contagem individual. 
 

DO SISTEMA DE DISPUTA 

Art. 19 – Categorias Sub 45, Sub 54 e 55+: grupo único - turno e returno, classificam-se para a semifinal as 04 
(quatro) melhores equipes sendo disputado em 2 partidas: 
 

1º Colocado  x  4º Colocado 
2º Colocado  x  3º Colocado 

 

Serão classificadas as equipes vencedoras para a final. Em caso de empate na fase semifinal se classificarão para a 
final as equipes de melhor campanha na primeira fase. 

Na final em caso de empate serão cobradas 05 penalidades máximas, persistindo ainda o empate, serão cobradas 
penalidades máximas alternadamente até que se conheça o vencedor. 

 
DA CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO 

Art. 20 – Para efeito de classificação o critério será: 
 

Classificação 

a) maior número de pontos ganhos; 
b) maior número de vitórias; 
c) vantagem no confronto direto (entre 2 equipes); 
d) maior saldo de gols; 
e) maior número de gols assinalados; 
f) sorteio. 
 
 



Pontuação 

Art. 21 - O campeonato será regido pelo sistema de pontos ganhos, observando-se os seguintes critérios: 

a) vitória  03 (três) pontos; 
b) empate  01 (um) ponto; 
c) derrota  00 ( zero) ponto; 
d) w.o.    - 01 (menos um) ponto. 
 

DAS INFRAÇÕES PRATICADAS E PENALIDADES 

Art. 22 - As equipes deverão se apresentar para a partida até o horário pré-estabelecido, devidamente uniformizado e 
com a documentação em ordem. 
 

Art. 23 - A equipe que se ausentar ou não se apresentar em campo no horário fixado para o início da partida será 
considerada perdedora por W.O. e não será eliminada do campeonato, mas perderá 01 (um) ponto na classificação e o 
resultado da partida será considerado 2x0 para a equipe adversária. 
 

§ 1º - Apresentar-se em campo dentro do horário significa ter o número mínimo de 07 (sete) de atletas uniformizados, 
com documentos apresentados, em condições de iniciar a partida; 
 

§ 2º - Para a 1ª (primeira) partida da rodada haverá tolerância de 15 (quinze) minutos. 
 

Art. 24 - A equipe que, durante a partida ficar reduzida a menos de 07 (sete) atletas ou iniciar uma partida e não 
disputar até o final, não será eliminada do campeonato, perderá 01 (um) ponto na classificação e lhe será atribuído o 
placar desfavorável de 2x0. Caso esteja perdendo por uma diferença superior a 02 (dois) gols, prevalecerá o placar da 
partida. 
 

Art. 25 - O atleta que receber 03 (três) cartões amarelos durante a competição estará automaticamente suspenso por 
01 (uma) partida. 
 

Art. 26 - O atleta ou técnico expulso estará automaticamente suspenso da partida seguinte de sua equipe, 
independente da interposição do recurso. O infrator deverá cumprir a suspensão imposta, sendo ele técnico ou 
jogador. 
 

§ Único – Em todas as partidas do campeonato o técnico-associado, que permanecer dentro do campo deverá ser 
identificado na súmula de jogo. 
 

Art. 27 - O atleta que agredir fisicamente ou moralmente o adversário, companheiro de equipe, árbitro, representante 
do Clube, será julgado pela Comissão de Organização e Disciplina, podendo a critério ser suspenso preventivamente. 

 

DA PREMIAÇÃO 

Art. 28 - Serão premiadas com medalhas as equipes Campeãs e Vice Campeãs de cada categoria. Serão premiados 
ainda, o artilheiro e a defesa menos vazada do Campeonato na respectiva categoria. 
 

§ Único – Para efeito de defesa menos vazada somente concorrerão às equipes classificadas para a final. 
 

DOS RECURSOS 

Art. 29 - Todo recurso deverá ser entregue e protocolado, no Departamento de Esportes da AFPMSBC, até às 9h da 2ª 
feira subseqüente do fato gerador. 
 

Art. 30 – Os recursos serão julgados pela Comissão de Organização e Disciplina do Campeonato. 
 

Art. 31 – Poderá ser convocado qualquer atleta, representante ou técnico para depor sobre eventuais ocorrências que 
venham acontecer. 
 

Art. 32 – Os casos omissos serão deliberados pela Comissão de Organização e Disciplina do Campeonato. 
 

DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E DISCIPLINA 

Art. 33 – É constituída pelos seguintes membros: 
 

José Carlos Machado 
Sérgio Nani Baffile 
Marcus Paulo Nunes Gouvea 
Wallace Louis Borges Ebert 
Daniel de Camargo 
 
 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES 


