
 

Categoria:  SÊNIOR 

REGULAMENTO DO CAMPEONATO INTERNO DE 
FUTEBOL SUIÇO / 2017 

 
01 - Na disputa desta modalidade, observar-se-á, exceto quanto ao disposto neste regulamento geral, as regras 
aprovadas pela Internacional Football Association Board para as disputas de futebol, com o objetivo de desenvolver e 
difundir o intercâmbio esportivo entre os associados.  
 
02 - Poderão ser inscritos até 15 (quinze) atletas em cada equipe, sócios deste Clube em dia com a 
tesouraria.Obrigatório apresentar a carteirinha ou carne de pagamentos antes do início do jogo. 
 
03 - Cada equipe será composta de 07 (sete) atletas inclusive o goleiro, e cabendo a um deles, a função de 
CAPITÃO.  
 
04 - Não será permitido o início do jogo, continuação de uma partida sem que as equipes estejam em campo com o 
mínimo de 05 (cinco) atletas. 
Quando uma equipe ficar reduzida a um número menor, perderá os pontos, independente do resultado do jogo e será 
considerada vencedora a equipe adversária,  computando o placar à mesma, o resultado de 1 x 0. 
 
05 - Só será permitido jogar com o tênis de futebol suíço, a verificação será feita pelo árbitro e os capitães das 
equipes. 
 
06 - No decorrer de cada partida, as substituições serão livres, inclusive o goleiro. 
 
07 - Não será permitida a substituição do goleiro quando ocorrer cobrança de penalidade máxima salvo por contusão 
grave,  por ele sofrida e comprovada pelo árbitro. 
 
08 - O tempo de duração de uma partida será de 50’ divididos em dois períodos de  
25’, com até 5’de intervalo. 
 
09 - A duração de qualquer dos períodos deverá ser prorrogada para permitir a eventual execução de uma 
penalidade máxima uma vez esgotado o tempo regulamentar. 
 
10 - O Tempo de jogo será controlado pelo árbitro. 
 
11 - A distância regulamentar da barreira formada na cobrança de faltas é de 05m. A equipe que cometer 06 faltas, as 
seguintes serão cobradas em tiro livre de 10m. 
 
12 - O árbitro poderá, a seu critério, desclassificar atletas que não estejam se comportando dentro das normas 
regulamentares. 
 
13 - O atleta poderá situar-se em zona de ataque que melhor lhe convier, não devendo ser considerado impedimento. 
 
14 - Quando a bola estiver de posse do goleiro, este poderá passar a qualquer companheiro de equipe, estando 
dentro ou fora da área. Não poderá receber com as mãos pela segunda vez, na infração será cobrado tiro livre 
indireto.(10m), mesmo não ultrapassado o limite de 06 faltas. 
 
15 - Caso ocorra empate em um jogo(semifinal e final) que tenha a necessidade de um vencedor, empregar-se-á o 
seguinte critério : 
a) - Prorrogação em dois tempos de 05’ com intervalo com morte súbita. 
b)- Persistindo o empate, a decisão será por penalidade em número de três alternativas, cobradas por atletas que 
terminarem a prorrogação. 
c) - Ainda persistindo o empate, as penalidades serão cobradas alternadamente uma a uma até que haja o 
desempate. 
Obs: Os critérios acima (letras “a”, “b” e “c”, ) não serão aplicados nos jogos da 2ª fase(mata-mata). 
 
16 - DA CLASSIFICAÇÃO - Para efeito de classificação, proceder-se-á a seguinte contagem de pontos: 
          Vitória .............03 
          Empate ........... 01 
          Derrota ou ausência:.......00 
            
17 - O atleta punido durante o campeonato com 03 (três) cartões amarelos, ficará automaticamente de fora da partida 
subseqüente. 



 
17.1 - O atleta punido com o cartão azul, ficará excluído da partida em curso , podendo ser substituído após 02 
minutos. Caso vier a receber 02(dois) cartões azul, ficará automaticamente de fora da partida subseqüente. 
 
 
17.2 – O atleta punido com cartão vermelho ficará suspenso por uma partida, e poderá ser julgado pela Junta 
Desportiva, formada pela Comissão Organizadora e Diretoria do Clube. 
 
18 - DA FORMA DE CLASSIFICAÇÃO:  

1ª Fase – Classificatória: 
Será em sistema de TURNO E RETURNO. O campeão da Fase de Classificação estará automaticamente e 

diretamente na FINAL, chamado de Finalista1. 
As equipes colocadas na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª  colocações(Turno + Returno), irão disputar a 2ª fase, chamado de 
mata-mata. 
 
2ª Fase – Eliminatória(mata-mata): 

        Nesta 2º fase (chamada de mata-mata), será utilizado o seguinte critério: 
          1º jogo:   2º colocado x 5º colocado (Vencedor1) 
          2º jogo:   3º colocado x 4º colocado (Vencedor2) 
 
Observações: 
Obs  -) As equipes que ficarem em 2º e 3º colocados da primeira fase, levarão vantagem do empate no tempo 
normal no mata-mata. 
 
3ª Fase: - Semifinal 
Será disputada pelas duas equipes vencedoras da fase anterior(2ª fase)  

 Vencedor 1     x    Vencedor2 =  Finalista2 
 

4ª Fase – Final 

Farão a final do Campeonato, as seguintes equipes :. Finalista1      x      Finalista2 
 

 
 
19 - CRITÉRIO PARA DESEMPATE 
Ao final da 1ª fase – Classificatória, havendo empate em número de pontos ganhos ocorridos entre duas ou mais 
equipes nas colocações, o desempate far-se-á da seguinte maneira e por ordem sucessiva de exclusão dos critérios, 
que forem sendo aplicados, até chegar a definição da equipe classificada: 

19.1 - Confronto direto (somente em caso de empate em pontos ganhos entre duas equipes); 
19.2 - Maior número de vitórias; 
19.3 - Menor número de gols sofridos; 
19.4 - Maior número de gols marcados; 
19.5 - Saldo de gols; 

 Persistindo o empate haverá uma nova partida. 
 
20 - O Campeonato será disputado nos  campos do Clube de Caça e Tiro Dias Velho, e os jogos serão realizados no 
dia da semana determinado pela Comissão,  sendo o 1º jogo às 19.30hs., com 15’de tolerância somente no primeiro 
jogo. 
  
21 - Os jogos poderão serão transferidos para outra data a ser de acordo com as equipes  e CCO. 
 
22 - Será considerado WO se após o prazo de 15’ uma das equipes não se fizer presente em condições de jogo. 

 22.1 - O placar de WO, será de 1 x 0. 
 22.2 – Ocorrendo um segundo WO da mesma equipe, a mesma será eliminada da competição. 

 
 
23 - Cada equipe poderá dispor no banco de reservas: 
 23.1 - Atletas em condições de jogo 
 23.2 - Um técnico ou dirigente da equipe. 
 
24 – Os atletas não inscritos até o início do campeonato, poderão ser inscritos  até o final do 1º Turno, mediante 

sorteio entre as equipes participantes ou de comum acordo entre as equipes, mediante documento assinado por 
todos os representantes. 

 



 24.1 – Exceções nos critérios de idade e escolha das equipes, serão permitidas com anuência (comum 
acordo) entre os dirigentes (responsáveis pelas equipes e o Diretor de Futebol) 

 . 
 24.2 – O atleta que participar de uma equipe não poderá participar em outra equipe, dentro da mesma 

categoria, principalmente ao GOLEIRO. 
 

24.3 – Nesta categoria, os goleiros NÃO poderão executar cobranças de tiro livre direto ou pênaltis. 
 

24.4 – Poderão participar até 2 atletas de 40  até 45 anos e os demais acima de 45 anos. 
 
24.5 – O goleiro terá Idade Livre 
 

24.6 – Caso uma equipe tiver atuado com 3 jogadores abaixo de 45 anos, numa 
determinada partida, esta perderá os pontos do jogo, sendo que para equipe 
adversária será aplicado o placar de 1x0 e consequentemente os 3 pts. 
 

 
25 -  Ao iniciar o jogo, o atleta atrasado poderá ingressar no campo até o final do segundo tempo. 
 
26 - A Comissão Organizadora reservar-se-á ao direito de vetar a inscrição de qualquer atleta, que for considerado 
irregularmente inscrito, segundo as normas deste regulamento. 
            26.1 – Só poderá jogar, o atleta que estiver com o pagamento das mensalidades em dia com o Clube. 
 
27 - A equipe que tiver atleta, técnico ou dirigentes advertidos com cartões será penalizada da seguinte forma: 
    

    03 - CARTÕES AMARELO   =   01 Jogo suspenso. 
    02 - CARTÃO AZUL     =  01 jogo suspenso.    
    01 - CARTÃO VERMELHO   =   01 jogo suspensão. 
     

27.1 – O atleta ou dirigente que receber cartão vermelho, por motivo de briga, irá para julgamento conforme 
determina o Estatuto do Clube, através de relatório por escrito. 
 
27.2 – O atleta que receber cartão vermelho por jogada violenta ou por ofensas a árbitros, mesários, 
coordenadores, associados, será julgado por uma comissão formada por 3(três) diretores do Clube. 
  
 
27.3 – Todos os cartões recebidos (Amarelo e azul),  serão zerados a partir da 2ª fase(mata-mata). 
   Obs: Caso o atleta vier a receber o cartão vermelho na última rodada da 1ª fase, terá que cumprir  
automaticamente 1 jogo de suspensão na seqüência. 

 
28 - O Clube de Caça e Tiro Dias Velho, no intuito de preservar o seu campo e o seu patrimônio, reserva-se o 
direito de não realizar jogos, enquanto o gramado não apresentar condições de jogo (enxarcado), suspendendo toda 
a rodada. 
 
29 - Toda bola chutada pela linha lateral sobre o alambrado,   será oficializado um tiro livre direto10m. 
 
30 – A arbitragem do presente campeonato será indicado pelo Clube. 

 
30.1 Agressões de atletas ou dirigentes aos árbitros, além da suspensão imediata na participação da competição, 
serão julgados pela Comissão Organizadora e Diretoria do Clube , que, dependendo da gravidade do ocorrido, o 
mesmo ou os mesmos poderão sofrer as penalidades constantes no Estatuo Social do Clube.   

 
 
31 - Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela COMISSÃO ORGANIZADORA, formada pela 
Diretoria do Clube. 
 
Rio do Sul,SC  março de 2017 
À COMISSÃO. 


