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REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL  
  CATEGORIA LIVRÃO. 

  
  
O Campeonato “Society” Categoria Livrão de 2019, organizado e 
dirigido pelo Departamento de Esportes com anuência da 
DIRETORIA EXECUTIVA, será realizado em conformidade com o 
disposto neste regulamento, bem como na legislação desportiva 
vigente, compondo o mesmo de equipes formadas por associados 
devidamente inscritos de acordo com as exigências do clube.  
 
Item 01 - O Campeonato será realizado nas datas e locais 
determinados pelo Departamento de Esportes, sendo que as equipes 
participantes estão cientes e de pleno acordo em disputar até o seu 
final, em conformidade com as tabelas elaboradas pelo 
Departamento de Esportes, e se comprometem ainda a dar ciência 
aos seus atletas, referente aos direitos e deveres de cada associado 
do clube. 
Parágrafo 1º: Artigo 12° do Regulamento do Dep. De Esportes- 
Somente poderão participar dos eventos Esportivos e Recreativos 
promovidos pelo Departamento de Esportes, sócios em dia com a 
tesouraria do clube e as taxas, tais como: Taxas de Manutenção 
do Clube, Bares, Aluguéis, “etc.”, e em conformidade com o artigo 11 
do Estatuto Social do Clube; 
Parágrafo 2º: O Sócio Proposto (novo sócio) apenas poderá 
participar do Campeonato, após ter sua proposta de compra ou 
transferência, ou pedido de Inclusão aprovada pela Comissão de 
Sindicância.  
Parágrafo 3º: Artigo 14° do Regulamento do Dep. De Esportes-  
A idade mínima para os atletas participarem dos Campeonatos de 
Futebol de Campo, Beach Soccer, Racha, Truco, Bocha é de 15 
(Quinze) anos completos, sendo necessário, caso o atleta seja 
menor de 18 (Dezoito) anos, é necessário  autorização do pai ou 
responsável, por ESCRITO 
 
Item 02 - Cada equipe poderá inscrever 18 (Dezoito) atletas para 
disputa do Campeonato, 01 (um) técnico e 01 (um) dirigente. 
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Parágrafo 1º: A ficha do técnico poderá ser trocada apenas 1 
(uma) vez. A troca devera ser solicitada ao Departamento de 
Esportes por escrito, protocolada na sede central pelo 
responsável da equipe. 
Parágrafo 2º: O campeonato terá inicio no dia 03/02/2019. As 
equipes deverão apresentar o nome completo de sua equipe e 
seus respectivos patrocinadores até 30/01/2019. No dia 
31/01/2019, as equipes receberão a tabela completa do 
campeonato e o regulamento aprovado em reunião.  
 
Item 03 -  As inscrições dos atletas serão feitas até as 18h00 hs da 
QUINTA-FEIRA anterior à partida, na secretaria do clube. Caso haja 
falsificação da assinatura do atleta na ficha de inscrição, a equipe 
infratora perdera a ficha inscrita, sem prejuízo de eventuais sanções 
aplicadas pela JDD ou pela Diretoria.  
Parágrafo 1º: As inscrições de atletas deverão ser realizadas até a 
ultima partida da fase classificatória, obedecendo os critérios do 
item 3. Desta forma, a partir da fase Semi final e final, não poderá 
inscrever nenhum atleta. 
Parágrafo 2º: Os atletas inscritos na fase classificatória, apenas 
poderão disputar a fase semifinal e final, desde que tenham 
participado de no mínimo 15 (quinze) minutos em campo. 
Parágrafo 3º: O Atleta inscrito em sumula, mesmo não jogando 
nehuma partida, não terá sua ficha trocada (Artigo 19º do 
Regulamento do Departamento de Esportes.) 
 
Item 04- As partidas serão disputadas aos domingos nos seguintes 
horários abaixo descritos, sendo que a equipe que não comparecer, 
ocorrendo o chamado “WO”, será eliminada, mantendo-se os 
resultados anteriores, sendo que os próximos confrontos será 
declarada perdedora pelo placar de 01x00: 
  
1º Jogo: 08h00min, com 45 minutos de tolerância iniciando as 
08h45min. 
 
2ºJogo: Após termino do 1º Jogo, ou seu inicio as 10h00min. (Sem 
Tolerância) 
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Parágrafo 1º: A equipe que não estiver devidamente uniformizada 
(uniforme para a pratica de futebol) e com o número mínimo de 07 
(sete) atletas em campo no horário pré-determinado neste 
regulamento, será declarada perdedora por W.O. Todos os 
dirigentes de equipes estão cientes e de pleno acordo que as 
08h46min será considerado o W.O,e caso isso ocorra as 10h01min 
será considerado o W.O na segunda partida.  
 
Item 05 - A equipe que por qualquer motivo ficar com número inferior 
a 07 (sete) atletas durante uma partida, será declarada perdedora, 
sendo o resultado da partida 05x00 em desfavor da equipe infratora, 
sendo que, caso o resultado já esteja superior à diferença de 05 gols 
em favor da remanescente o resultado será mantido. 
Parágrafo Único: Caso alguma equipe venha a desistir do certame 
durante seu andamento, será mantido o resultado das partidas já 
realizadas. 
 
Item 06 – As equipes jogarão entre si em turno único, classificando-
se as 04 (Quatro) primeiras. 
Parágrafo único: Artigo 35º do Regulamento do Departamento 
de Esportes: 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) Prevalecerá o resultado do confronto direto - somente quando 
empatar duas equipes; 
b) Maior número de vitórias 
c) Menor número de gols sofridos; 
d) Melhor saldo de gols (marcados menos sofridos) na fase; 
e) Sorteio. 
 
Item 07 - Na SEMIFINAL, a equipe que se classificar em 1º lugar, 
jogará contra a equipe classificada em 4º lugar, a equipe classificada 
em 2º lugar, jogará contra a equipe classificada em 3º lugar. 
 
Item 08 - Na final as equipes perdedoras disputarão o 3º e 4º lugar, e 
as equipes vencedoras disputarão 1º e 2º lugar. 
Parágrafo 1º: Nas partidas da semifinal e final caso ocorra empate 
no tempo normal, não haverá prorrogação, sendo que a decisão 
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será realizada na disputa de pênaltis, com 5 (cinco) cobranças para 
cada equipe, persistindo o empate, serão cobrados pênaltis 
alternados até se conhecer o vencedor.  
Paragrafo 2º: Só poderão cobrar as penalidades quem estiver 
disputando a partida dentro das 04 linhas ao termino desta. 
 
Item 09 - De acordo com o artigo 11, letra F do Regulamento do 
Departamento de Esportes, as equipes se comprometem a disputar 
as partidas classificatórias,semifinais e a disputa de 3º lugar e final, 
não dando WO em nenhuma das hipóteses já citadas, caso isto 
ocorra, esta será eliminada da competição, não tendo direito à 
premiação, sendo que os atletas que não comparecerem e não 
justificarem sua ausência serão punidos com 45 (quarenta e cinco) 
dias de suspensãode todas as atividades esportivas do clube, 
incluindo a ACADEMIA. 
 
Item 10 - O Departamento de Esportes do RPCC se reserva o direito 
de retirar pontos das equipes que estiverem disputando o 
Campeonato, em qualquer época que ocorra irregularidades 
devidamente comprovadas. 
 
Item 11 - O associado poderá exercer qualquer função em sua 
equipe, sendo que se este sofrer uma punição esta será aplicado em 
todas as suas funções dentro da equipe (dirigente, técnico ou atleta). 
Parágrafo Único: O dirigente ou o técnico poderá comandar sua 
equipe sempre do lado que o representante estiver.  
Obs.: O dirigente e o técnico se comprometem em não atravessar o 
campo durante a partida e em hipótese alguma comandar atrás do 
gol (linha de fundo). Fica determinado como limite para o técnico e 
dirigente “a linha de meio de campo”. Apenas poderá exercer a 
função de dirigente ou técnico, mediante  a inscrição da ficha 
(conforme item 02 deste regulamento). 
 

Item 12 – A aplicação do cartão amarelo, o atleta não ficará por 03 (três) 

minuto fora da partida, o cartão será cumulativo, sendo 03 amarelos 
(cumpri –se, 01 partida ), sendo 03 amarelos e o vermelho (cumpri-se 02 

partidas). 
Paragrafo 1º: Os cartões amarelos recebidos na fase de classificação 
serão desconsiderados ao iniciar a fase semifinal. Caso ocorra do atleta 
receber o terceiro cartão amarelo na ultima rodada de sua equipe (ver 
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tabela) da fase classificatória, este não será desconsiderado, 
devendo cumprir suspensão na FASE SEMI FINAL. Com relação a 

cartão vermelho não haverá liberação. 
Paragrafo 2º: Se o atleta receber na mesma partida, 2 (dois) cartões 
amarelos e 1 (um) vermelho, será contabilizado apenas 1 Um) cartão 
amarelo e 1 (um) vermelho. 
 
Item 13 - A cada dirigente será entregue uma tabela do Campeonato 
e será fixada no Quadro Poli esportivo, sendo estas as únicas 
tabelas validas, não sendo aceito divulgação por parte da imprensa 
escrita e ou falada.  
Parágrafo Único: Definido em reunião, de comum acordo com as 
equipes participantes, que os nomes das equipes e seus respectivos 
patrocinadores, deverão ser enviados a Sede Central até o dia 30/01 
as 18:00 hs. Após divulgação da tabela, não poderá em hipótese alguma, 

ser modificado o nome das equipes e seus patrocinadores.. 
 
Item 14 - Como medida de ordem Administrativa e indispensável 
para a normalidade da competição, o Departamento de Esportes, 
reconhece o Dirigente como Responsável Legal pela equipe, 
cabendo a ele representar a sua equipe junto ao Departamento de 
Esportes. 
 
Item 15 - Toda e qualquer informação referente à equipe, atletas, 
durante a competição, deverão ser solicitadas por escrito ao 
Departamento de Esportes, protocolada pelo dirigente na secretaria 
do clube. 
 
Item 16 - Não será aceita qualquer tipo de impugnação a árbitros e 
representantes, cabendo ao Departamento de Esportes em 
conformidade com o artigo 1º alínea C do regulamento da 
competição, fazer a escala dos mesmos. 
 
Item 17 – As equipes participantes reconhecem a J.D.D., como 
órgão para julgar todas as infrações disciplinares do Campeonato 
conforme artigo 21° do Regulamento. 
 
Item 18 - Se uma partida estiver em andamento e, por motivo de 
força maior for necessário interrompê-la, será aguardado o tempo de 
uma hora para a situação se normalizar, caso não houver condições 
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de prosseguir a partida, prevalecerá o resultado, desde que já tenha 
decorrido 2/3 (dois Terços) da partida. Caso contrario, será 
designada nova data a ser definida pelo Departamento de 
Esportes para a realização da partida. 
Parágrafo 1º: Caso ocorra motivo relevante, caso fortuito ou de força 
maior, a partida não será realizada, será designada nova data a ser 
definida pelo Departamento de Esportes para a realização da 
partida. 
Paragrafo 2º: O Departamento de Esportes tem total anuência dos 
representantes para alterar as datas dos jogos e até mesmo a final 
se necessário. 
 
Item 19-Nos campos 1, 2, 3 e 4, é permitido somente jogar de tênis 
“society”, conforme artigo 31º do Regulamento. 
 
Item 20– TODOS OS CASOS OMISSOS serão resolvidos pelo 
Departamento de Esportes, este anexo dará as regras para o 

Campeonato de Futebol de Campo Categoria Livrão 2019, 

SENDO ELABORADO PELOS REPRESENTANTES DE EQUIPES 
JUNTAMENTE COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO 
RPCC  
 
Departamento de Esportes  
Rio das Pedras Country Club. 


