
 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 29 DE MAIO 
 

25º  CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER DE 2010 
 

= REGULAMENTO = 
 
 
1)   DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
a) O presente regulamento estabelece condições e determina as normas que regerão os destinos deste campeonato 
b) O campeonato será realizado anualmente, numa promoção da AA 29 de Maio. 
c) O campeonato será executado e dirigido pelo Departamento de Esportes, cujas decisões serão supervisionadas 
pela Diretoria. 
 
2)   SISTEMA DE CAMPEONATO: 
 
a) O campeonato será disputado por  9 (nove)  equipes, a saber: AA 29 de Maio, Arrumadores, CA Batel, 
Gallos Bar, Graciosa FC, Itapema FC, Juventus FC, Sombreiro e Vinte e Seis de Outubro, divididos em 02 
(dois) turnos. 
b) No primeiro turno todas as equipes jogarão entre si, a que obtiver o maior número de pontos será campeã. O 
segundo turno começará  tudo com zero ponto, obedecendo porém, o mesmo critério do primeiro turno. 
c) A equipe que vencer  os dois turnos consecutivos será proclamada campeã da temporada. 
d) Conhecidos os campeões de cada turno, estes farão um quadrangular final com o terceiro e quarto melhores 
colocados em todo transcorrer dos dois turnos. O campeão de cada turno levará para o quadrangular final um ponto 
de bonificação 
e) O critério de desempate para conhecer-se os campeões de cada turno  no caso de duas equipes chegarem juntas,  
será: pontos ganhos, confronto direto, números de vitórias, persistindo haverá uma partida extra, persistindo, serão 
cobrados 5 penalidades, ou quantos forem necessários para saber-se o campeão de cada turno. No casos de três 
equipes ou mais chegarem juntas o melhor índice técnico disciplinar  indicará o campeão. 
f) O critério desempate para conhecer-se os classificados em  3º e 4º lugares, será: pontos ganhos, números de 
vitórias, confronto direto em todo transcorrer dos dois turnos, persistindo, haverá uma partida extra, persistindo, 
serão cobrados 5 penalidades ou quantas forem necessárias para saber-se os classificados. No caso de três equipes 
ou mais chegarem juntas o melhor  índice técnico disciplinar indicará o classificado. 
g) Os pontos das partidas extras não serão computados para qualquer critério técnico decisivo, citado neste 
Regulamento. 
 
3)  DOS ATLETAS: 
 
a) Só poderão participar dos jogos do campeonato, os atletas regularmente inscritos perante a Comissão 
Organizadora.  O atleta deverá apresentar no ato de seu primeiro jogo  a primeira via de um documento oficial  que 
comprove a sua idade, sem o qual estará impedido de participar da respectiva partida. 
b) Cada equipe deverá  pagar a importância de R$  250,00 (Duzentos e cinqüenta reais) a vista ou R$ 300,00 
(trezentos reais), dividida em duas parcelas de  R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), sendo a primeira no ato 
da inscrição, a segunda até a 5ª rodada,   a  falta de pagamento  de uma das parcelas da taxa de inscrição 
após seu vencimento, eliminará a equipe  do campeonato automaticamente. 
c) O número de registro será ilimitado, inclusive isento de pagamento. 
d) A idade do atleta para participar do campeonato, será de 35  anos, completados no  decorrer do campeonato. 
e) Durante a realização de uma partida poderão ser substituídos quantos atletas as equipes desejarem, ou seja, as 
substituições serão livres. 
f) O atleta inscrito em uma ou mais equipes só poderá ser transferido para outra equipe desde que não tenha 
participado do campeonato.  
g) O atleta que for relacionado em súmula não poderá ser transferido para outra equipe, mesmo que não tenha 
participado do jogo em questão, neste caso só com anuência da equipe que o atleta está registrado. 
h) O atleta constatado irregular no decorrer do campeonato, sua equipe perderá os pontos para as equipes 
que o mesmo tenha participado 
i) O prazo limite para inscrição de atletas será até o término do primeiro turno. 
 
4)  DAS NORMAS: 
 
a) A escolha dos árbitros será pelo sistema de sorteio, que será realizada todas as sextas feiras, com ou sem a 
presença dos representantes das equipes. 



b) No presente campeonato será seguida todas as normas e regras oficiais de campo, havendo porém as seguintes 
alterações: tempo de jogo - setenta minutos com intervalo de dez minutos para descanso e não haverá impedimento. 
c) Os jogos serão disputados aos domingos  e feriados pela manhã, podendo ainda serem realizados em data 
previamente marcada pela Comissão. 
d) Os horários dos jogos,  serão os seguintes: 1º jogo início às  10:00 horas c/tolerância de 10 minutos, o início 
do 2º jogo  será  após o término do primeiro.  
e) O número de atleta para que uma equipe possa participar ou reiniciar uma partida, será  com sete atletas no 
mínimo. A equipe que não tiver sete atletas ou ficar reduzida a número inferior no transcorrer da partida será 
considerada vencida seja qual for o resultado. 
f) A equipe que não comparecer no gramado para o jogo estabelecido na tabela, perderá os pontos da 
partida e  pagar sua cota da taxa de arbitragens,  na reincidência será eliminada em caráter irreversível do 
campeonato. 
g) Os jogos só poderão ser transferidos ou adiados por motivo de mau tempo ou outro de comprovada força maior, 
até às  12,00 horas de sábado,  que anteceder a rodada; subtendendo que os jogos adiados ou transferidos 
permanecerão os mesmos para a próxima data. 
h) O árbitro é obrigado a relatar na súmula os fatos acontecidos na partida, bem como comunicar à mesa os minutos 
que serão acrescidos nos dois tempos finais  de uma partida. 
i) As equipes somente poderão disputar cada partida devidamente uniformizadas: camisas, calções, meias e 
calçados para todos os atletas, com exceção do goleiro que poderá usar agasalho. 
j) A modificação ou alteração de qualquer dispositivo deste regulamento, após o início do campeonato só será 
permitida em situação excepcional e pela unanimidade de votos dos membros da Comissão Organizadora, Junta 
Disciplinar e do Conselho Arbitral, que a tanto consultará os interesses gerais e em particular do próprio 
campeonato 
k) A equipe que deixar de comparecer em dois jogos  escalados (W x O consumado), será eliminada 
automaticamente e  considerada perdedora por 1 x 0 em todos os jogos subsequentes. 
 
5) REGRAS DISCIPLINARES: 
 
a) Cada equipe deverá indicar uma pessoa para representá-la, em qualquer situação devendo, porém, esta pessoa vir 
munida de uma procuração. 
b) Todo e qualquer protesto ou recurso, inclusive quanto a validade de uma partida, só poderá ser encaminhada por 
escrito até 24 horas depois de encerrada a partida e endereçada à Comissão. Os protestos ou recursos deverá  ser 
encaminhado junto à Comissão com o pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). 
c) Em dia de jogo havendo identidade ou semelhança de uniforme que possa prejudicar a arbitragem, a equipe 
visitante deverá trocar de vestimenta, esta obrigatoriedade será dispensada desde que haja comum acordo para que 
uma troque o seu uniforme.  
d) Será adotado para fins disciplinares os cartões: AMARELO E VERMELHO 
e) Para contagem de pontos adotar-se-à o seguinte critério: três pontos por vitória e um ponto por empate. 
f) Os cartões amarelos aplicados aos jogadores nos dois turnos, serão zerados para o quadrangular final.  No 
entanto, os jogadores que tomarem o terceiro cartão amarelo ou vermelho  na última partida de sua equipe ao final 
do segundo turno,  terá que cumprir suspensão no primeiro jogo de sua equipe no quadrangular final. 
g) A Comissão para estimular o cavalheirísmo e o espírito esportivo, resolve instituir a TAÇA DISCIPLINA, 
a ser entregue à equipe que no final do campeonato obtiver o melhor índice técnico disciplinar, ficando o 
critério dos pontos assim distribuídos: amarelo – cinco pontos negativos,  vermelho - dez  pontos negativos, 
atleta eliminado – 50 pontos negativos,  equipe que  comparecer a um jogo  com sete a dez atletas – 50 
negativos, equipe que deixar  de comparecer a um jogo -  100 pontos negativos.   
h) Além da exigência contida no artigo 4, letra I, deste Regulamento, excluiri-se-a de campo para que ponha o seu 
uniforme em ordem, qualquer atleta que infrinja esta regra, o qual somente poderá retornar devidamente 
uniformizado. 
i) Todos os jogos serão realizados em data previamente marcada pela Comissão, ressalvada a ocorrência de chuvas 
impeditivas. 
j) Nos dias dos jogos serão admitidas no recinto as seguintes pessoas: um diretor,   um  técnico, um 
massagista e os atletas devidamente uniformizados ou registrados. Os atletas que adentrarem no recinto de 
jogo, deverá  constar obrigatoriamente da súmula, ficando automaticamente preso a equipe constante da 
súmula, independentemente de ter participado ou não do jogo em disputa. 
k) O controle dos cartões ficará a cargo dos representantes das equipes, a Comissão não se responsabilizará por 
inobservância deste artigo. 
l) As ocorrências em caso de protesto serão examinadas para efeito de aplicação de penas disciplinares tomando-se 
por base o conteúdo da súmula e o relatório da arbitragem. 
m) Caberá a Comissão indicar seus membros em número de cinco no máximo e de três no mínimo para a realização 
de uma reunião. 
n) A Comissão formará uma Junta Disciplinar, que caberá em instância única apreciar e julgar os casos 
disciplinares e de mais assuntos atinentes à disciplina. 
o) A Junta Disciplinar se reunirá quando for convocada pelo Presidente ou a pedido da Comissão do campeonato. 



p) Independente do pronunciamento da Junta Disciplinar, são penas com sanção já estabelecidas, as 
seguintes: 
- Punição com três cartões amarelos obriga o atleta a cumprir uma partida automática, 
- Punição com um cartão vermelho, obriga o atleta a cumprir uma partida automática, sem prejuízos das 
sanções a que fique sujeito perante a Junta Disciplinar. 
- Punição com cartão vermelho (agressão física ao  árbitro, auxiliares e  representantes em serviço) elimina o 
atleta do campeonato por dois anos, em caráter irrevogável, 
- Contra as sanções estabelecidas neste artigo letra p, não caberá nenhum recurso ou protesto. 
- O cumprimento do horário estabelecido para  uma partida, ficará sob a responsabilidade do árbitro escalado, que 
respeitará os interesses das equipes participantes. 
q) As arbitragens corresponderão aos padrões internacionais da prática do futebol, cumprida, ainda, as  exigências 
deste Regulamento.  
 
6)   CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
a) No ato da inscrição todas as equipes estarão firmando um compromisso de manter o mais alto grau disciplinar e 
moral, quer dentro de campo ou fora, lembrando sempre sua condição de associado ou convidado. 
b) A equipe ficará responsável pelo pagamento da taxa de  arbitragem no valor de R$ 40,00(quarenta reais ). 
Caberá a equipe mandante em dias de jogos a obrigatoriedade de levar a bola. 
c) Caberá à A A 29 de Maio, por si ou através do patrocinador ou patrocinadores, instituir prêmios aos campeões, 
vice campeões, terceiro, quarto lugar, artilheiro, goleiro menos vazado e troféu disciplina, bem como uma bola em 
dia de jogo. 
d) A AA 29 de Maio, Comissão Organizadora e a Junta Disciplinar, não responderão por qualquer contusão 
ou acidente que possam sofrer os participantes, durante e depois, subtende, que os atletas inscritos para o 
campeonato, foram julgados aptos em inspeção de saúde pelos representantes das equipes. 
e) Os casos omissos deste Regulamento, serão resolvidos pela Diretoria do 29 de Maio, Comissão Organizadora e 
Junta Disciplinar e Conselho Arbitral, que a tanto consultará os interesses do próprio campeonato. 
f) O presente Regulamento, foi aprovado pela Diretoria da AA 29 de Maio, Comissão Organizadora, Junta 
Disciplinar e Conselho Arbitral.  
 

Antonina,  27 de março de 2010 
  

Herbert Miguel Tavares 
Presidente da Comissão 

 
CIENTE:      
  
1) ITAPEMA:_________________________________________________ 
 
2) GRACIOSA FC:___________________________________ 
 
3) JUVENTUS FC – MATINHOS:_________________________________ 
 
4) ARRUMADORES:___________________________________________ 
 
5) CA BATEL:_________________________________________________ 
 
6) SOMBREIRO:_______________________________________________ 
 
7) GALLOS BAR:______________________________________________ 
 
8) AA 29 DE MAIO:____________________________________________ 
 
9)  26 DE OUTUBRO:_________________________________________________ 
 


