4º CAMPEONATO MIRIM DO
RIO DAS PEDRAS COUNTRY CLUB
REGULAMENTO
INFORMAÇÕES GERAIS:
1. PODERÃO PARTICIPAR APENAS ATLETAS NASCIDOS NO ANO DE 2005 e 2006 ;
2. NÃO JOGARAM SEM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FOTO (RG / RG
ESCOLAR);
3. TODOS OS ATLETAS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E COM
CHUTEIRAS SOCIETY OU TÊNIS;
4. O ATLETA NÃO PODERÁ SER INSCRITO EM MAIS DE UMA EQUIPE.

ARTIGO 01: A organização do campeonato é do Departamento de Esportes do
Rio das Pedras Country Club.
ARTIGO 02: A organização compete:
a) Interpretar este regulamento e zelar pela sua execução;
b) Elaborar, observar e fazer cumprir a tabela dos jogos;
c) Designar oficiais de arbitragem e representantes dos jogos não sendo
admitido qualquer impugnação ou veto aos indicados.
ARTIGO 03: O campeonato será realizado com 04 equipes, onde cada equipe
iniciará a partida com 09 atletas de linha e 01 atleta no gol, com um total de
20 atletas inscritos. Esses atletas deverão possuir durante todas as partidas a
documentação de identidade ou documentação escolar com foto para a
comprovação do ano de nascimento do atleta.
PARAGRAFO ÚNICO: Caso ocorra alguma irregularidade a respeito de
comprovação de nascimento de algum atleta, essa equipe perderá os pontos
conquistados com a participação deste mesmo atleta.
ARTIGO 04: Todas as partidas terão duração de 50 minutos, divididos em 02
tempos de 25 minutos corridos, com intervalo de descanso de 10 minutos.
DA PONTUAÇÃO
ARTIGO 05: Para efeito de classificação, a contagem de pontos ganhos será a
seguinte:
a) Vitória - 03 pontos

b) Empate - 01 ponto

c) Derrota - 00 ponto

ARTIGO 06: No caso de duas ou mais equipes terminarem empatadas na
soma de pontos ganhos, na primeira fase, o desempate será da seguinte
maneira, em ordem sucessiva de eliminação, estabelecida sempre com base
em critério único:
a) Maior número de vitórias;
b) Prevalecerá o resultado do confronto direto - somente quando empatar
duas equipes;
c) Menor número de gols sofridos;
d) Melhor saldo de gols (marcados menos sofridos) na fase;
e) Sorteio.

ARTIGO 07: A quantidade de substituição de atletas durante a partida é livre,
inclusive podendo retornar um atleta que já foi substituído.
ARTIGO 08: Quando um jogo terminar empatado na Fase semi final, Disputa
de 3º e 4º lugar e Final, o desempate será da seguinte maneira:
a) a decisão será através de cobrança de pênaltis em número de 05
cobranças por equipe, com atletas diferentes e que terminaram a partida.
Se persistir o empate terá nova série de penalidades com cobranças
alternadas; começando com os atletas que ainda não bateram pênaltis, até
que seja apontado um vencedor.
ARTIGO 09: Na Semi-Final os confrontos serão da seguinte forma:
1º Jogo: primeiro colocado da primeira fase x quarto colocado da primeira fase;
2º Jogo: segundo colocado da primeira fase x terceiro colocado da primeira
fase.
ARTIGO 10: Na Fase-Final os confrontos serão da seguinte forma:
Disputa de 3º x 4º Lugar
Perdedor da primeira Semi Final x Perdedor da segunda semi final
.
FINAL
Vencedor da primeira Semi Final x Vencedor da segunda semi final

Considerações finais: Agradecemos pela confiança em nosso trabalho e
pela participação de todos.
BOA SORTE A TODOS.

