CAMPEONATO MUNICIPAL
INTEGRAÇÃO VARZEANO
EDIÇÃO – 2016
REALIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer
Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen – RS

REGULAMENTO GERAL
O CAMPEONATO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO VARZEANO
tem por objetivos proporcionar aos atletas momentos de lazer e descontração, através
do esporte sadio e competitivo com respeito aos adversários, à disciplina e a lealdade.
ART. 1º - DA COMPETIÇÃO
I - A competição será realizada em duas (02) categorias, “A” e “B”.
II- As rodadas serão duplas com jogos aos Sábados e Domingos á tarde. Datas e
horários conforme estabelecido no carnê dos jogos.
III- A competição reger-se-á respeitando o presente regulamento e as demais regras
oficiais da modalidade esportiva.
ART. 2º - DAS INSCRIÇÕES
I - Para participar da competição a entidade esportiva deverá ser convidada pelos
organizadores e preencher alguns requisitos básicos constantes neste regulamento,
podendo a Comissão Organizadora revogar a inscrição de atletas ou equipes caso
julgar necessário.
II - Cada associação deverá pagar, a título de inscrição, o valor de R$ 320,00
(trezentos e vinte reais) para Categoria “ B ” e de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para
a categoria “A”. valor este que será repassado diretamente à arbitragem da
competição.
III -A associação poderá inscrever no máximo vinte e três (23) atletas, e no mínimo
dezesseis (16) atletas por equipe. Sendo que cinco (05) atletas da categoria “B” poderá
atuar pela categoria “A’( a equipe deverá deixar as vagas disponíveis na ficha da cat.
“A”, com o número de atletas que pretende usar, até o limite de 5 vagas ). Os atletas
da categoria “B” somente poderão atuar para a equipe da mesma agremiação
esportiva, que estejam participando das duas categorias.
As equipes inscritas somente em uma categoria poderão inscrever vinte e três ( 23)
atletas.
IV - A inscrição de equipes/atletas iniciam no dia 26 de agosto e encerram no dia 16 de
setembro do corrente ano. È vedada á inscrição ou substituição de atletas após o
sorteio das chaves da competição, (reunião que é feita com convite (aviso) para todas
as equipes da competição).
V – Todos os clubes estarão sujeitos a uma caução no valor de R$500,00 (quinhentos
reais). A caução será descontada caso algum atleta ou membro da comissão técnica
ligado à equipe infringir qualquer artigo deste regulamento, cuja punição preveja a
perda da calção; (Valor este pago com guia ao fundo do Esporte).
VI- Todo atleta deverá apresentar ao mesário da partida a respectiva carteira de atleta e
ou carteira de identidade, ou documento com foto. A não observação deste critério

implicará na caracterização de irregularidade na situação do atleta, fato que implicará no
seu afastamento da quadra de jogo e enquadramento da equipe no inciso VII, deste Art.
(Mediante protesto apresentado pela equipe adversária dentro do prazo legal).
ART. 3º - DOS ATLETAS
I - Para a inscrição dos atletas anexar junto à respectiva ficha os seguintes
documentos:
- Xerox do Título de Eleitor e ou certidão de quitação eleitoral;
- Xerox da carteira de identidade;
- Uma foto 3 x 4 para carteira de atleta, e ou a carteira de atletas da
Secretaria de Esportes.
- Para esta competição serão aceita inscrições de (05) cinco atletas de outros
municípios para categoria “A”,; Para inscrições de atletas do município de
Frederico Westphalen , para comprovar sua regularidade, terá que ter o título
de eleitor no município de Frederico Westphalen, com data anterior ao dia 31
de dezembro de 2015; Não será permitido a transferência do mesmo até o final
da competição, sob pena prevista no artigo 03 inciso IV deste regulamento.
OBS: Para a categoria “B” poderão atuar somente atletas de Frederico Westphalen.
II - A equipe que inscrever atletas, sem a permissão do mesmo, terá como pena 15k
de alimento para posteriormente ser doado a uma instituição de caridade de Frederico
Westphalen-RS.
III - No momento do início da atuação do atleta na partida, o mesmo deverá,
obrigatoriamente, apresentar sua carteira de identidade, carteira de atleta e/ ou
documento pessoal com foto ao mesário, não podendo ultrapassar este prazo até o
intervalo da partida, (até o início da 2ª etapa), ou seja, se até este prazo o atleta não
apresentar a documentação, sua participação não será permitida.
IV A equipe que atuar com atleta em situação irregular (suspenso, não inscrito...),
perderá 50% da caução á ser pago com guia ao fundo do Esporte, os pontos do jogo e
mais (03) três pontos na tabela geral de classificação, não beneficiando a equipe
adversária com os pontos do jogo e o atleta será julgado e sujeito a punição do artigo
6º deste regulamento e anulando-se todos os gols da partida realizada. Caso a equipe
adversária for á vencedora Permanecerá o resultado da mesma, em caso de empate
somente o adversário pontuará.
V-

As equipes devem atuar devidamente fardadas, da seguinte forma:
- Camisetas e calções idênticos, caso contrario terá como pena 15k de
alimento, para posteriormente ser doado a uma instituição de caridade de
Frederico Westphalen - RS.

VI - É vedado aos atletas atuar com chuteira de travas ou pontas de travas de alumínio,
Sujeito a punição com cartão amarelo devendo o mesmo trocar as chuteiras para voltar
á campo.
VII - O atleta que assinar para (02) duas ou mais equipes será eliminado da
competição. (caso comprovado, sendo que as duas equipes possuírem o Xerox do
documento do atleta), sendo analisado pela comissão organizadora.
VIII – Cada equipe deverá informar á Secretaria de Esportes a cor predominante do
seu fardamento principal ( fardamento 01) e o segundo fardamento; de preferência com
cores diferentes.

ART. 4º - DAS PARTIDAS
IA equipe sede da rodada será responsável pela organização do evento no local
dos jogos, devendo disponibilizar pelo menos 2 seguranças. Devendo cumprir
rigorosamente os horários estipulados e colocar a disposição dos organizadores os
seguintes itens: Campo cercado com fio/corda, caso não disponha de alambrado; três
(03) bolas em perfeitas condições de uso; redes nas traves; bandeirinhas nos cantos do
campo; marcação visível das linhas do campo; dois (02) gandulas. Ante infração a
qualquer um destes itens a equipe será punida com a doação de 20kg de alimento
não perecível que posteriormente será doado á uma instituição de caridade de
Frederico Westphalen; e perda do mando de campo por, no mínimo, uma (01)
partida. A sede passara a ser em campo neutro definido pela comissão organizadora.
II - O massagista e médico da equipe deverão usar um colete de identificação, sob pena
de exclusão do campo de jogo.
III - Será permitida a substituição de onze (11) atletas por partida. O atleta substituído
não poderá retornar na mesma partida. Ante-infração a qualquer um destes itens a
equipe será punida com perda dos pontos da respectiva partida e doação de 20kg de
alimentos não perecível, que posteriormente será doado a uma entidade beneficíente
de nosso município.
IV - Quando duas equipes apresentarem-se para disputar a partida com uniforme
idêntico ou parecido, a critério do árbitro, a equipe sede da rodada deverá trocar o
uniforme; caso ambas as equipes sejam visitantes o árbitro deverá realizar um sorteio
para definir quem trocará de uniforme.
ART. 5º - DOS ÁRBITROS
IÉ obrigação de toda entidade esportiva colocar um (01) mesário a disposição
dos organizadores da competição para as categorias “ A “ e “B”, pessoas aptas a
comandar uma partida de futebol, não podendo este ser menor de idade.
II A arbitragem das rodadas é de competência da comissão organizadora, sendo
que o trio de arbitragem deverá atuar devidamente fardado (calções, meias e camisas)
próprio para arbitragem.
III - Será obrigação do trio de arbitragem a conferência do uniforme dos atletas
sendo vedada a atuação, pela mesma equipe, de atletas com numeração idêntica na
camiseta sejeito a cartão amamrelo e troca de camisa. O capitão da equipe deverá usar
a braçadeira própria da função. Caso ocorra infração a estas normas a equipe será
punida com 10 kg de alimentos não perecível, para posteriormente ser doado a uma
instituição de caridade de Frederico Westphalen.
IV - O atleta eliminado (desclassificado) da competição não poderá atuar no trio de
arbitragem dos jogos.
V - O árbitro deverá relatar em súmula todos os fatos anormais ocorridos no
transcorrer da partida, dentro ou fora de campo, inclusive com dirigentes e/ou
torcedores e o relatório da arbitragem, se houver poderá ser entregue na Secretaria de
Esportes após a partida do próximo dia útil em horário de expediente.
VI - A atuação do trio de arbitragem será avaliada posteriormente a cada partida,
sendo passível de punição em caso de má atuação;
VII - Os oficiais de arbitragem serão considerados autoridades máximas no local das
partidas, devendo tomar decisões em relação á competição e, até mesmo suspender a
partida.

ART. 6º - DAS PENALIZAÇÕES
I - A equipe que não comparecer no horário estipulado no carnê e não obedecer a
tolerância de (15) minutos permitida, perderá a caução e os pontos da respectiva
partida, ocasionando o WO, conseqüentemente será eliminada da competição. Caso a
equipe que estava presente naquele horário aceite jogar apos decorrido o prazo da
tolerância, não poderá invocar em seu beneficio este artigo para solicitar os pontos da
partida, não sendo sequer admitido o seu protesto.
II - Compete à Comissão de justiça desportiva da competição decretar a suspensão de
atleta e ou membro da comissão técnica que praticar ato de indisciplina, tentativa de
agressão, agressão a árbitros, atletas ou demais pessoas nos locais dos jogos,( e demais
infrações ocorridas na partida ); As penalidades previstas são as seguintes:
- Advertência;
- Perda do mando de campo de um (01) ou mais jogos,
- Perda de pontos na tabela geral de classificação.
- Suspensão de uma (01) a cinco (05) partidas;
- Suspensão por prazo indeterminado;
- Eliminação do atleta ou membro da comissão técnica; e ou
- Eliminação da equipe, desta e de outras competições realizadas pela Secretaria
Municipal de Esportes, Juventude e Lazer.
- Indenização
· A cada série de três (03) cartões amarelos ou (01) cartão vermelho o atleta
estará suspenso por uma (01) partida. (Os cartões serão zerados no final da
primeira fase). Exceto o atleta que levar o 3º amarelo ou vermelho na ultima
rodada da 1º fase.
III - No caso de agressão física consumada ou invasão de campo por atleta, dirigente e
membros da comissão técnica, os autores serão julgados sujeito a suspensão ou até
mesmo ser eliminado, desta e de outras edições da competição, importando ainda na
possível perda da caução a equipe infratora.
IV - Quando houver a eliminação de alguma equipe o resultado a ser considerado para
elaborar a tabela de classificação será de 1 x 0 a favor de todos os adversários na
respectiva fase. Os gols pró e contra não serão computados para apurar o goleador e
goleiro menos vazado da competição.
V - O atleta expulso em uma partida ou suspenso não poderá atuar, participar na
comissão técnica, e equipe de arbitragem , na mesma rodada ou na rodada subseqüente.
Caso esta norma seja desrespeitada o atleta será punido com 3 jogos de suspensão e a
equipe deverá fazer uma doação de 20 kg de alimento não perecível para posteriormente
ser doado a uma instituição de caridade de Frederico Westphalen.
VI - O atleta expulso estará sujeito a julgamento, sob responsabilidade dos membros da
Comissão de Justiça Desportiva da competição , sendo passível de suspensão por, no
mínimo, uma (01) partida e até mesmo ser eliminado da competição. O atleta suspenso
nesta competição e que não atuar mais terá que cumprir a suspensão na próxima edição
do campeonato Municipal de futebol de campo.
VII- O atleta que jogar pela categoria “A” e “B”, terá seus cartões somados, quando
suspenso terá que cumprir na próxima rodada pelas categorias “A” e “B”.
Caso o atleta levar o 3º cartão amarelo ou vermelho pela categoria “B”, o mesmo não
poderá atuar na mesma rodada pela categoria “A” e também na próxima rodada pela
categoria “B” .

VIII - As equipes são responsáveis pelos atos de seus atletas, dirigentes e comissão
técnica. Os atos de indisciplina, agressões verbais ou físicas serão julgados pela
comissão disciplinar, sendo punidos com a perda do mando de campo / perda da caução
ou suspensão de uma ou mais partidas e ou até mesmo, a eliminação da equipe ou do
atleta da competição atual e/ou futura. As penas poderão ser cumulativas, sem prejuízo
a outra punição imposta.
Será cobrado das equipes 02 kg de alimento não perecível por cartão amarelo, e 05 kg
de alimento não perecível por cartão vermelho, os quais serão entregue a uma
instituição de caridade posteriormente.

IX - Todas as multas aplicadas deverão ser saldadas pelo responsável da equipe
penalizada até, no máximo, na sexta-feira antecedente ao próximo compromisso da
mesma, sob pena do atleta em questão não jogar a partida seguinte.
X - Todo e qualquer protesto deverá ser formulado e entregue na Secretaria de Esportes
em, no máximo, vinte e quatro (24) horas úteis após a partida em litígio, com as devidas
provas do ilícito. É vedado às equipes elaborar relatório ou protesto em súmula. O
protesto será desconsiderado caso não tenha sido entregue em tempo hábil ou não
contenha a assinatura do responsável pela equipe. Salvo se o jogo for em feriado o
mesmo terá validade até o fim do expediente do próximo dia útil.
ART. 7º - DO MODO DE DISPUTA DA COMPETIÇÃO:
I - O modo de disputa da competição, horários e ordem dos jogos serão definidos pelos
organizadores e explicitados no carnê da competição, devendo ser cumprido na integra
pelos participantes;
II - As equipes terão quinze (15) minutos de tolerância após o horário estipulado no
carnê para iniciar a respectiva partida, caso contrário serão enquadradas no item I do
Art. 6º do Regulamento Geral da competição. Caso as equipes estejam no local do jogo
e começarem o mesmo após o horário tolerável, será cobrada multa de R$ 50,00 cada
equipe.
III -

-+ Critérios de desempate, para as fases classificatórias:
1º) Maior número de pontos;
2º) Maior número de vitórias;
3º) Confronto direto entre as equipes – caso ocorra empate entre três (03)
ou mais equipes, segue o critério da observação abaixo.
4º) Menor número de gols sofridos;
5º) Maior saldo de gols;
6º) Maior número de gols-pró; e
7º) Equipe mais disciplinada.( 1º menos cartões vermelhos e 2º menos
cartões amarelos )
8º) Sorteio.
· OBS: Caso ocorra empate em pontos, entre três (03) ou mais equipes, havendo o
confronto direto, valerá como critério de desempate o maior número de pontos
obtidos somente nos jogos realizados entre as equipes empatadas em pontos na
classificação geral, no final da fase. Ficando inalterados os demais critérios.

VI- Na categoria “ B “classifican se para a segunda fase os 3 ( três ) melhores
colocados da chave “ A “, os 2 ( dois ) melhores colocados nas chaves “ B “ e “ C “ e o
melhor terceiro colocado destas chaves. Para a segunda fase (eliminatória) os 2 ( dois )
melhores primeiros colocados das chaves (A, B e C), serão sede das rodadas duplas.

Na categoria A, será dividido em 2 (duas) chaves “ A “ e “ B “, onde jogam entre si
dentro de suas respecitvas chaves, classificando-se os ( 3 ) três melhores colocados de cada
chave, sendo que os primeiros colocados de cada chave ( “A” e “B” ) estarão
automaticamente na semifinal; Para definir os demais semifinalistas, jogarão em rodada
dupla na SEDE do MELHOR 2º COLOCADO na primeira fase,o 2°A x 3°B e o 2°B x 3°B
· Em caso de resultados iguais a decisão será nas penalidades máximas.
ART. 8º - DA PREMIAÇÃO:
CATEGORIA “B”
I) -

1º Colocado: Troféu e medalhas e R$ 800,00
2º Colocado: Troféu e medalhas e R$ 400,00
CATEGORIA “A”

II) -

1º Colocado: Troféu e medalhas e
2º Colocado: Troféu e medalhas e

R$ 1.800,00
R$ 1.000,00

III) - Os valores obtidos com multas, cauções, e outros rendimentos ( pago com guia ao
Fundo do Esporte) serão usados para saldar despesas proveniente da competição.

ART. 9º - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
I)

A equipe ou atleta que procurar dirimir suas dúvidas na justiça comum será
eliminada da competição atual e não recebera convite para as futuras edições.

II)

No ato da inscrição o representante de cada equipe deverá protocolar o
recebimento de uma cópia do presente regulamento dele tomando ciência,
obrigando-se a repassar aos demais membros da equipe, os quais não poderão
invocar o desconhecimento das normas contidas no mesmo.

III)
No decorrer da competição a equipe que abandonar o campo (sem motivo
aparente) Por falta de jogadores ou placar elevado, perderá a calção e será eliminada da
competição, o resultado será mantido, e para os confrontos futuros será considerado W. O.
IV)

Visando promover justiça aos fatos controversos, ocorridos no desenrolar da
competição, a comissão de Justiça Desportiva deverá analisar as súmulas das
partidas, relatórios de arbitragem (escritos ou orais) e, na medida do possível,
presenciar as partidas, baseando-se em seus julgados no Regulamento Geral da
competição, carnê dos jogos, atas de diretoria e no CBJD.

V)

OS CASOS E FATOS OMISSOS A ESTE REGULAMENTO SERÃO RESOLVIDOS
PELA COMISSÃO ORGANIZARODA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,
JUVENTUDE E LAZER.

