
 
 
 
 

13º CAMPEONATO DE FUTEBOL POR SORTEIO 2018 
 

REGULAMENTO 
 

DA ORGANIZAÇÃO E FINS 

Art. 1. O Campeonato será promovido, organizado e dirigido pelo Departamento de Esportes. Todos os seus integrantes 
deverão obedecer ao disposto neste regulamento e boletins. A organização, o funcionamento, o processo desportivo, bem 
como a previsão das infrações disciplinares desportivas e suas sanções, no que se referem ao desporto de prática formal, 
regem-se por este regulamento. 
 
Art. 2. O Campeonato tem por finalidade incentivar aos associados à prática do futebol como forma de lazer organizado, 
contribuindo para o congraçamento dos associados, proporcionando sua maior integração desportiva e social. 
 
Art. 3. A inscrição é individual a partir de iniciativa do associado e as equipes serão formadas através de sorteio. 
 

§1º- O associado que patrocinar a equipe, será o “PATRONO”, este por sua vez escolherá inicialmente 5 jogadores e os 
demais serão sorteados; 
 

§2º- A equipe que não possuir PATRONO, o Depto. de Esportes designará um associado para representá-la. 
 

§3º- O PATRONO será o responsável pela equipe e pela comunicação (informando dias dos jogos, boletins e etc.). 
 
Art. 4. Compete à Comissão de Organização designar dias e horários das partidas e eventuais alterações. 

 

§ único – A comunicação entre a Comissão e associados será através do site www.associacaoclube.com.br 
 

DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Art. 5. Poderão participar deste Campeonato: 
 

§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 e exame médico válido. 
 
Art. 6. A participação no Campeonato é de responsabilidade do associado. 
 
Art.7. Prazo de inscrição: 23/04 à 31/07/2018, através do site www.associacaoclube.com.br 

 

Art. 8. A inscrição será concretizada somente após o recebimento de e-mail de confirmação. Caso contrário, o associado 
deve entrar em contato com o Depto. de Esportes. 
 
Art. 9. O sorteio será realizado no dia 02/08/2018 às 19h, obedecendo: data de nascimento e posição do jogador. 
 
Art. 10. A taxa de inscrição é de R$ 120,00, cobrada em 4 parcelas junto com a taxa de manutenção. 
 
Art. 11. Para associados até 34 anos, o exame-médico da AFPMSBC é obrigatório. 
 

§1º - Para associados a partir de 35 anos deverá apresentar exame ergométrico ao médico da AFPMSBC, recolhendo a taxa 
de exame ou apresentar atestado médico com os dizeres “apto para a prática de futebol”, isentando-se da taxa. 
 

§2º - A AFPMSBC, através de seu Depto. de Esportes, não se responsabilizará pela veracidade do atestado médico, sendo o 
associado responsável pelas informações prestadas no documento médico, ficando sujeito às penalidades deste 
Regulamento, do Regimento Interno e Estatuto do Clube, assim como às penas da Lei. 
 
Art. 12. Apresentar a carteirinha ou documento oficial com foto é obrigatório para participar da partida. 
 

§ único - Comprovada fraude quanto a documentação, o responsável será eliminado do campeonato. 
 
Art. 13. Fisioterapeuta é disponibilizado aos associados, em caso de remoção será utilizado o serviço do SAMU. 
 
Art. 14. O 13º Campeonato Interno de Futebol por Sorteio será disputado nas seguintes categorias: 
 

 Sub 45 (18 a 45 anos) - de 2000 a 1973 

 Sub 54 (46 a 54 anos) - de 1972 a 1964 

 55mais (55 acima) - de 1963 a ... 

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

§2º- O associado somente poderá atuar com 18 anos completos. 



DAS PARTIDAS 

Art. 15. As regras adotadas são de acordo com a Federação Internacional de Futebol Associada (FIFA), exceto que: 
 

§1º - As partidas têm duração de 70 minutose 35 minutos, com 05 minutos de intervalo, exceto as partidas das finais que 
terão duração de 80 minutos. 

 

§2º - A substituição é livre, sem limite: o associado substituído pode retornar na partida. 
 

§3º - Todo associado deve jogar no mínimo 35 minutos, exceto em caso de contusão ou declinação do associado. 
 
Art. 16. Os jogos serão realizados aos finais de semana. 
 

§ único - Em dia de chuva, é responsabilidade do associado procurar saber se haverá rodada pelo telefone 4123-3050. 
 
Art. 17. Os uniformes serão entregues na primeira partida de cada equipe. Após este prazo, deverão ser retirados no 
Depto. de Esportes. 

 

§1º - É obrigatório o uso do uniforme completo - camisa, calção e meias. 
 

§2º - Não é permitida a utilização de tênis ou chuteira com trava de alumínio. 
 

§3º - Só poderá permanecer no campo os associados aptos para participar da partida e o treinador. Na falta do treinador, 
um atleta poderá assumir a função, junto à mesa organizadora, sujeito a penalidades como atleta.  
 

§4º – Em todas as partidas do campeonato o técnico que permanecer dentro do campo deverá ser identificado na súmula 
de jogo através de seu respectivo número de sócio. 
 

§ 5º – Caso haja necessidade, por falta de jogador, com o intuito de completar a equipe, o associado categoria 55mais 
pode atuar em qualquer partida de uniforme idêntico ao seu na categoria sub 54 e sub45 e o associado categoria sub 54 
pode atuar em qualquer partida da categoria sub 45, bastando combinar com a equipe desfalcada e avisar ao mesário. 
 

§ 6º - Ao final da partida o capitão deverá conferir o resultado, cartões e assinar a súmula. 
 
Art. 18. - Para exame-médico e pagamento feitos na semana do jogo, será obrigatório apresentação de comprovante ao 
mesário. E também o envio por whatsapp 99940-5235 ou no e-mail esporte@associacaoclube.com.br 
 

DO SISTEMA DE DISPUTA, CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO 

Art. 19. - Categoria Sub 45, Sub 54 e 55mais: 
Turno, returno, semifinal e final. 
 

A semifinal - será disputada em partida única, com vantagem para equipe de melhor campanha. 
A final – será disputada em partida única, com 80 minutos de duração, em caso de empate será definido nos pênaltis. 

 
Art. 20. Para efeito de classificação e desempate o critério será: 
 

1)Número de pontos  2)Número de vitórias  3)Confronto direto  4)Saldo de gols  5)Gols prós  6)Gols sofridos  7)Sorteio 

 

Art. 21. – A pontuação por partida obedece o critério: Vitória= 3, empate= 1, derrota= 0. 
 

DAS INFRAÇÕES E PENAS 

Art. 22. As equipes devem se apresentar no horário estabelecido, uniformizada, com a documentação em ordem. 
 

§1º - Para se iniciar a partida é obrigatório: 07 associados uniformizados em campo, fora isso é considerado WO. 
 

§2º - Para a primeira partida da rodada há tolerância de 15 minutos. 
 

§ 3º – O associado que participar da partida estando irregular, levará a equipe à perda de 1 ponto independente do 
resultado da partida – o placar será adverso de 0x2, salvo pior condição para a equipe infratora. 
 
Art. 23. WO não elimina, a equipe perde 1 ponto, o placar final de 0x2, é cobrado multa de R$ 50,00 dos ausentes. 
 
Art. 24. Não disputar a partida integralmente não elimina, a equipe perde 1 ponto, o placar de 0x2, salvo pior condição. 
 
Art. 25. O associado punido com o terceiro cartão amarelo estará suspenso da partida subseqüente. 
 
Art. 26 - O jogador 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. 
 
Art. 27. O associado que agredir qualquer pessoa pode ser suspenso preventivamente pela Comissão. 
 

DA PREMIAÇÃO 

Art. 28. Serão premiados: 
equipes campeã e vice-campeã;  o artilheiro e o goleiro menos vazado (AVERAGE – saldo de gols divididos pelo número de 
partidas). 
 



DOS RECURSOS 

Art. 29. Todo recurso deve ser protocolado, no Depto. de Esportes no prazo máximo de 24h subseqüente ao fato. 
 
Art. 30. Recursos e casos omissos serão apreciados pela Comissão de Organização e Disciplina do Campeonato. 
 
Comissão de Organização e Disciplina 
 

José Carlos Machado, Sérgio Nani Baffile e Wallace Louis Borges Ebert. 
 

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E DISCIPLINA 


