II CAMPEONATO MUNICIPAL PRATA DA CASA DE
FUTEBOL SOCIETY

I-

DAS INSCRIÇÕES

1º) - As inscrições estarão abertas, a partir do dia (22) Vinte e Dois de Janeiro de
2018, encerrando no dia (31) Trinta e um de Janeiro de 2018 as 17:00 horas, aos
cuidados do Antônio Ferreira, na Secretária Municipal de Educação, Esporte e
Lazer.
2°) Será cobrado uma taxa de inscrição no valor de R$ 120,00 (Cento e vinte reais),
que deverá ser entregue( pago) juntamente com a ficha de inscrição. A soma dos
valores será revertido na Premiação do Campeonato.
3º) - A equipe poderá inscrever no máximo de (12) Doze e no mínimo (08) Oito
atletas, com idade mínima de (15) quinze anos completos, caso a equipe não tenha
inscrito, o número máximo de jogadores até do dia da entrega da ficha de inscrição,
não poderá completa-la após a entrega da mesma.
4º) - Os atletas com idade entre (15) quinze e (17) dezessete anos, deverão
apresentar junto à listagem, uma autorização dos pais ou responsáveis, assumindo
toda responsabilidade por sua participação do campeonato.
5º) - Na listagem dos atletas não poderá haver rasuras e os nomes deverão estar
completos, digitados, além de constar na ficha de inscrição, a assinatura por
extenso dos atletas. Só poderá ser utilizado o “Apelido”, juntamente com o nome
completo da súmula de jogo.
6º - O atleta tem que ser eleitor, prestador de serviço ou residir no município de
União de Minas-MG, Caso contrário não poderá participar do campeonato.

II – CAMPO DE JOGO

Todas as partidas serão realizadas no Estádio Municipal Omar Yunes, na cidade de
União de Minas- MG.

III – SORTEIO E CLASSIFICAÇÃO

O sorteio será realizado após o término de entregas das fichas de inscrições.

IV – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

1º) - As equipes classificarão seguindo os seguintes critérios:
1- Saldo de gols;
2- Equipe com maior número de gols marcados;
3- Equipe com menos gols sofridos;
4- Equipe mais disciplinada (menor número de cartões);
5- Sorteio.

V – DO REGULAMENTO DO JOGO / PONTUAÇÃO / DISCIPLINA

1º) - A abertura será realizada no dia (04)Quatro de Fevereiro de 2018, a partir
14H30m.
2º) - A equipe que vencer cada jogo contabilizará (03) três pontos, se houver empate
(01) um ponto.
3º) - Em todas as rodadas do campeonato, as partidas terão 2 tempos de 25
minutos com intervalo de 10 minutos.

4º) - As equipes do primeiro jogo da rodada terá tolerância de 15 minutos para o
início da partida, após o tempo determinado a equipe que não adentrar o campo de
jogo perderá pontos por WxO, para o segundo jogo não haverá tolerância.
5º) - Os atletas das duas categorias deverão apresentar documento com foto e título
de eleitor em todas as partidas do campeonato.
6º) - Não será permitido o início de uma partida sem que as equipes se apresentem
com o número mínimo de (06) seis atletas, nem será permitido a sua continuação ou
prosseguimento quando, por qualquer motivo, reduzir-se o número de atletas de
uma equipe a menos de (06) seis. Caso isso ocorra, a equipe perderá pontos por
WxO.
7º) - Caso os árbitros achem que os uniformes das duas equipes sejam iguais, a
equipe que estiver do lado esquerdo da tabela terá 5 minutos para trocar.
8º) - O atleta que for expulso em uma partida, ficará suspenso por (01) uma partida
automaticamente, ou seja, não poderá jogar na próxima partida de sua equipe caso
a mesma se classifique para a fase seguinte, outros casos alheios à expulsão serão
julgados pela Comissão.
9º) - O atleta que receber (02) dois cartões amarelos durante o campeonato,
cumprirá, suspensão automática, caso sua equipe se classifique, os mesmos só
serão eliminados de uma fase para outra.
10º) - a equipe que colocar o atleta para jogar sem ele estar inscrito e assinado na
listagem ou inscrito em mais de uma equipe, devidamente comprovada pela
comissão o atleta será automaticamente eliminado do campeonato .

VI - DA PREMIAÇÃO

EQUIPE CAMPEÃ – PREMIAÇÃO EM DINHEIRO MAIS TROFÉU
VICE CAMPEÃ – PREMIAÇÃO EM DINHEIRO MAIS TROFÉU
GOLEIRO MENOS VAZADO – PREMIAÇÃO EM DINHEIRO MAIS TROFÉU

ARTILHEIRO – PREMIAÇÃO EM DINHEIRO MAIS TROFÉU

VII – DISPOSIÇÃO FINAL E COMISSÃO ORGANIZADORA

1º) -

comissão organizadora do campeonato será composta por membros do

departamento de esporte de União De Minas.
2º) - conforme o acordo entre a comissão do campeonato e os árbitros, não será
aceito nenhum tipo de indisciplina por parte de atletas, e /ou representantes de cada
equipe.
3º) - A comissão Organizadora pede as equipes participantes que cumpram o que
está estabelecido no regulamento, pois o mesmo será cumprido com rigor pela
comissão Organizadora.
4º) - Caso haja qualquer tipo de indisciplina, ou irregularidade, constatada pela
comissão Organizadora do campeonato, cometida por representantes, ou atletas das
equipes, a comissão disciplinar julgará o fato e aplicará as penas cabíveis.

União de Minas – MG , 19 de JANEIRO de 2018.

_______________________________________________________________
Antônio Ferreira dos Santos
Diretor de Departamento de Esportes

