
REGULAMENTO GERAL DO I TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY: VELOSO 

SÃO JOÃO DA CANABRAVA/PI 

Art. 1º  O Torneio de Futebol Society tem por finalidade: A congregação dos esportistas, o fortalecimento dos laços 

de amizade e a camaradagem sadiamente disputada. 

I  DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º  O 1° campeonato da será disputado por 10(dez) equipes, em formato de duas chaves sendo chave A e B. 

§ ÚNICO: As equipes não poderão abdicar da condição de disputante após o começo da mesma, e/ou faltar às 

partidas previstas pela tabela, sob pena de arcar com as possíveis despesas previstas ao longo do Campeonato ou da 

partida faltada, sendo aplicada uma multa de R$ 250,00.  

Art. 3º  FORMA DE DISPUTA: 

§ 1º  Na 1ª Fase da competição, as equipes jogarão entre si, em turno único, na fase classificatória em um rodízio 

simples para cada chave. 

§ 2º - Na 2ª Fase, as 8 (oito) equipes classificadas da 1ª fase (sendo 4 equipes de cada chave), jogarão no sistema de 

mata-mata, de acordo como se segue na tabela de classificação. Em caso de empate haverá penalidades alternadas 

até que haja um vencedor. 

§ 3º - Na 3ª Fase, as 4 (quatro) equipes classificadas da 2ª fase, jogarão no sistema de mata-mata, de acordo como 

se segue na tabela de classificação. Em caso de empate haverá penalidades alternadas até que haja um vencedor, e 

assim, há de se repetir na partida final.  

§ 4º - A ordem de confronto dos times nas quarta de finais e semifinais obedecerá ao resultado da fase anterior, 

considerando-se sequencialmente, os seguintes critérios: *Número de vitórias *1. Saldo de gols *2. Maior número 

de gols marcados *3. Menor número de gols sofridos *4. Confronto direto *5. Menor número de cartões vermelho 

*6. Menor número de cartões amarelos *7. Sorteio. 

Art. 4º  CONTAGEM DE PONTOS: 

A) VITÓRIA............3 PONTOS B) EMPATE............1 PONTO C) DERROTA............0 PONTO 

 

II  DAS INSCRIÇÕES DE EQUIPES E ATLETAS: 

Art. 5º  As equipes serão compostas pelos Atletas com idade mínima de 16 anos.  

§ 1º  Será obrigatório à apresentação de documento (Xerox da identidade) comprobatório. 

Art. 6º  Cada equipe deverá inscrever o mínimo de 12 (doze) atletas e máximo de 16 (dezesseis) atletas. 

Art. 7º  Um jogador inscrito por uma equipe poderá somente participar dos jogos pela mesma, sendo eliminado do 

campeonato se transgredir este artigo. 

Art. 8º  A equipe que incluir em uma partida atleta que tiver jogado em outra equipe, ou que não esteja 

regularmente inscrito perderá os pontos em favor da equipe adversária, e ainda estará sujeita a uma eliminação do 

Campeonato. 

Art. 9º - A efetiva inscrição do atleta se dará pela inclusão de seu nome na súmula da primeira partida, sendo que 

uma vez inscrito em súmula por uma equipe, não poderá jogar por outra na mesma competição, ainda que sua 

equipe de origem tenha sido desclassificada. 



§ 1º - Até a última rodada da 1ª fase da competição, as equipes poderão completar o número de inscritos.  

§ 2º  Para inscrição de atletas menores de 18 anos será necessária à apresentação, por escrito, de autorização do 

responsável. 

Art. 10º  O representante de equipe deverá entregar a coordenadoria no primeiro jogo do seu time no campeonato, 

o documento requisitado de todos os atletas inscritos no time. 

Art. 11º - O valor da inscrição (R$ 350,00) deverá ser pago na primeira partida do campeonato, com tolerância até a 

segunda partida do campeonato.  

III  DOS DESEMPATES: 

Art. 12º  Empate entre duas ou maus equipes far-se-á da seguinte forma, na ordem::  

1. Número de vitórias                                     3. Maior número de gols 
marcados            

5. Confronto direto 7. Menor número de 
cartões amarelos 

2. Saldo de gols                                                4. Menor número de gols 
sofridos               

6.  Menor número de 
cartões vermelho 

8. Sorteio. 

 

IV  DO EQUIPAMENTO 

Art. 13º  As equipes deverão se apresentar devidamente uniformizadas para os jogos. 

Art. 14º  Os equipamentos obrigatórios são: 

1) camisas padronizadas e numeradas 

2) calções padronizados 

3) meias padronizadas 

4) Chuteiras society, ou chuteiras com travas. (OBS Ficando vetado o uso de travas de FERRO) 

§ ÚNICO  A equipe que não cumprir o artigo perderá os pontos da partida em favor da equipe adversária. O placar 

será de 01 (um) a 00 (zero) e o gol será computado para o goleiro titular da equipe adversária desde que registrado 

em súmula, não contando como saldo de gols da equipe.  

Art. 15º  O goleiro deverá usar obrigatoriamente camisa diferente das demais. 

Art. 16º  É proibido aos jogadores durante a realização das partidas, utilizar: brincos, pircieng, anéis, correntes, e 

qualquer outro objeto de mesma natureza. 

Art. 17º  Somente se ocorrer igualdade de uniformes em um jogo, poderão ser usados coletes, e, por sorteio, será  

definida  qual  equipe  trocará as camisas, ficando o representante da equipe responsável pela devolução  dos 

mesmos à organização.  

V  DA COMPETIÇÃO 

Art. 18º  Os jogos terão duração de 50 minutos corridos, divididos em dois períodos iguais de 25 minutos e intervalo 

de 10 minutos. 

Art. 19º  Cada equipe será composta por 07 (sete) jogadores. 

Art. 20º  O número mínimo de jogadores para o início ou continuação de uma partida será de 05 (cinco) atletas. 

Art. 21º  Não haverá limite no número de substituições. 



Art. 22º  As substituições de jogadores poderão ser feitas em qualquer tempo do jogo e não serão anotadas na 

súmula do jogo, devendo ocorrer dentro do espaço delimitado no campo. 

Art. 23º  O jogador substituído poderá retornar ao jogo quantas vezes se fizer necessário pelo técnico.  

Art. 24º  Os jogos serão realizados em dias e horários determinados pela tabela oficial. 

Art. 25º  Haverá tolerância de no máximo 05 minutos para o início do primeiro jogo, sendo os demais realizados a 

seguir no horário constante na tabela oficial, cada equipe deverá entregar a relação dos atletas com 10 minutos de  

antecedência  as suas respectivas partidas . 

Art. 26º  A equipe que não estiver em campo no horário determinado, devidamente uniformizada e em condições 

de jogo, perderá os pontos da partida em favor da equipe adversária. O placar será de 01 (um) a 00 (zero) para a 

equipe que estiver completa e presente, e o gol será computado para o goleiro titular da equipe adversária desde 

que registrado em súmula, não contando como saldo de gols da equipe. 

VI  DAS EXPULSÕES E DO NÃOCOMPARECIMENTO. 

Art. 27º  O jogador expulso de uma partida cumprirá a suspensão automática de um (01) jogo na partida 

imediatamente posterior, e estará sujeito as penalidades. Caso a expulsão seja de caráter muito agressivo ou por 

conduta de brigas. 

Art. 28º  A equipe que deixar de comparecer para jogar qualquer partida  de  qualquer fase, ou comparecer com 

menos de 06 (seis) atletas será eliminada do campeonato (WXO) e ainda sofrerá a pena de arcar com as possíveis 

despesas da partida.  

Art. 29º  Caso determinada equipe seja eliminada na primeira rodada do campeonato, por WO, a mesma estará 

fora por todo o campeonato. 

Art. 30º  A equipe que, por qualquer motivo for eliminada do campeonato, terá seus resultados anteriores 

mantidos e os subsequentes serão de 01 (um) a 00 (zero) para seus adversários, e o gol será computado para o 

goleiro titular da equipe adversária desde que registrado em súmula, não contando como saldo de gols da equipe. 

Art. 31º  Atletas de equipe, inscritos em determinado time, mesmo não uniformizados, poderão ser citados na 

súmula de jogo e penalizados se necessário. 

Art. 32º  Atletas, técnicos ou representantes de equipe, inscritos em determinado time, mesmo não uniformizados, 

poderão ser citados na súmula de jogo e penalizados se necessário. 

VII  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Art. 33º  Os jogos serão dirigidos por árbitros da organização. 

Art. 34º  O árbitro é a autoridade competente para adiar ou suspender um jogo, se houver motivo de relevância, e 

sendo maior autoridade onde qualquer decisão tomada pelo mesmo não será revogada. 

Art. 35º  O árbitro escalado pela coordenação não poderá ser impugnado pelas equipes. 

Art. 36º  A premiação do Campeonato de Futebol Society será: 

Troféu e medalha para o 1º lugar e a premiação de R$ 2.000,00 Troféu para o atleta artilheiro e a premiação de R$ 100,00 
Troféu e medalha para o 2º lugar e a premiação de R$ 1.000,00 Troféu para o goleiro menos vazado e a premiação de R$ 100,00 

Para o 3º lugar a premiação de R$ 300,00  

 

 



Art. 37º  O critério para eleger o goleiro menos vazado será o seu tempo de participação nas partidas, dividido pelo 

número de gols tomados, aquele que obtiver maior média será o vencedor. 

Art. 38º  Somente concorrerá ao troféu de goleiro menos vazado o atleta que tiver participação na posição de 

goleiro em pelo menos 80% dos jogos. 

Art. 39º  Para apuração do artilheiro, goleiro menos vazado, serão considerados todos os jogos, inclusive as finais. 

Art. 40º  Os jogos serão regidos pelas Regras Oficiais do "Football Association". 

Art. 41º  Após a 7ª falta, já a 8ª será batida de local préestabelecido sem barreira. O local préestabelecido será 

marcado a 12 (doze) metros da linha de gol. 

As faltas de campo serão punidas das seguintes formas: 

 cartão amarelo: advertência; 

 cartão vermelho: o jogador é expulso e não poderá ser substituído.     

§ 1º  O atleta que acumular 2 (dois) cartões amarelos em jogos distintos, cumprirá suspensão automática de 01 

jogo. 

§ 2º  Para os jogos das quartas de finais serão desconsiderados os cartões amarelos da 1ª rodada ou fase de grupos, 

considerando apenas a artilharia e as penalidades por expulsão.  

Art. 42º  Somente os atletas, técnicos e representantes das equipes poderão permanecer no banco de reservas. 

§1º  O atleta expulso não poderá ficar no banco de reservas, e nem atrás do gol e em nenhuma área que de acesso 

a campo de jogo. 

§2º  O atleta que transgredir este artigo estará sujeito às penalidades pela Coordenação. 

Art. 43º  Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos  pela  Comissão Organizadora, e sua decisão 

será final e irrecorrível. 

Art. 44º  O atleta, técnico ou auxiliar técnico que causar tumultos graves, brigas, agressões físicas, verbais ou 

discriminação de qualquer gênero, e ou/ as pessoas envolvidas na organização da competição, estão sujeitas a 

responder criminalmente as penalidades da lei, sendo que as mesmas estarão automaticamente eliminadas da 

competição e posteriormente de todas as competições organizadas na Arena Society Veloso.  

Parágrafo Único: A Comissão Organizadora não se responsabilizará por acidentes de qualquer natureza ou 

indenizações aos atletas, dirigentes ou equipes participantes, cabendo a estes a averiguação quanto às condições de 

aptidão física/clínica do atleta para a prática da modalidade de Futebol Society, isentando sobre qualquer incidente 

físico que possa ocorrer aos mesmos. 

a) Será proibida a participação de atletas alcoolizados durante as partidas, estendo ainda aos membros da comissão 

técnica, sob a fiscalização da equipe de arbitragem e da organização. 

Art. 46º  O presente regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelos representantes, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

    

 

__________________________________________________                                                                                                     

CLÁUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA                                                                                                                                       
Presidente da Comissão Organizadora 

___________________________________________                                                                                                     
JOÃO DE SOUSA VELOSO               

Proprietário e Organizador 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Termo de Adesão ao Regulamento do I TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY: VELOSO 

SÃO JOÃO DA CANABRAVA/PI -2018 

Eu, ___________________________________________, Presidente ou representante legal (estatutário) 

da Equipe de Futebol Society ____________________________________________________________, 

concordo com o presente regulamento e confirmo a participação da equipe no I Torneio de Futebol Society 

Veloso, assumindo a responsabilidade pelos deveres da equipe junto à Organização. 

______________________________________________________ 

Assinatura 

Local e data_____________________________________, _____ de ________________ de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PARTICIPÇÃO/MENOR DE 18 ANOS 

I TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY: VELOSO 

Eu,_________________________________________________________________________________, 

portador(a) da Cédula de identidade de número __________________________ e CPF 

número_______________________, assumo a responsabilidade pela liberação do 

praticante_______________________________________________________, portador(a) da Cédula de 

identidade número __________________________________ e CPF número _______________________ 

em participar da equipe adulta para jogos do I TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY: VELOSO  em que a 

Equipe_______________________________________________________, participará, isentando a 

Organização de quaisquer problemas de integridade física que o praticante possa sofrer. 

 

 

Local e data: ____________________________________, _____ de ______________________ de 2018. 

 

 


