Liga Belojardinense - 2018
Categoria: Adulto

REGULAMENTO GERAL

ANEXO ÚNICO
Art. 1º - liga Belojardinense de futebol de salão - 2018, categoria Adulto, será disputado no período de
03 de Novembro á 22 de Dezembro de 2018 e terá a participação de 16 equipes filiadas a LBJ. A
saber:

1- Amigos da bola
2- Atlético Barragem
3- Bad Boy
4- Bayern BJ
5- Chelsea
6- Havay

7- Milan
8- Maresia
9- Manchester City
10- Porto
11- Pé de uva
12- Juventus

13- Tigres
14- The strongest
15- Vila Nova
16- Zenith

Grupo A: Zenith, Vila nova, Amigos da bola e tigres.
Grupo B: Maresia, Pé de uva, Manchester city e Bayern BJ
Grupo C: Bad boy, Atlético barragem, Juventus e Porto
Grupo D: Israel Havay, The Strongest, Chelsea e Milan.
Art. 2º - Participarão desta competição, as equipes filiadas a LBJ, e que se submeteram aos termos do
presente anexo aprovado em reunião específica.
1ª FASE: As equipes inscritas ficarão alocadas em Quatro chaves com 04 (quatro) equipes, onde
jogarão entre si, pontos corridos, em jogo único, classificando-se as 02 ( Duas ) equipes com maior
números de pontos ganhos de cada chave, para a 2ª Fase da Competição. Ocorrendo ao final da 1ª Fase
empate entre 02(duas) ou mais equipe em números de pontos ganhos, sujeita à classificação, o
desempate dar-se-á através dos seguintes critérios:

2

1º- Maior número de Pontos na Fase.
2º- Maior número de Vitórias na Fase.
3º- Maior saldo de gols (diferença entre os gols feitos e os gols sofridos).
4º- Maior número de gols marcados
5º- Menor Número de gols sofridos
6º- Confronto Direto
7º- Menor Número de cartões Amarelos na Fase
8º- Menor Número de cartões Vermelhos na Fase.
9º- Sorteio
2ª FASE: Será disputada pelas 8 ( OITO ) equipes classificadas da 1ª fase,onde se enfrentarão no
sistema de Quartas de Final em único jogo se a partida terminar empatada, o desempate dar-se através
da cobrança de penalidade máxima, onde cada equipe terá direito a três cobranças intercaladas e se
ainda precisar continuará de uma em uma cobrança até que uma das equipes não converte a
penalidade, sendo assim a outra equipe sairá vencedora da partida.
Os Jogos da Terceira fase serão distribuídos da seguinte forma:
CONFRONTOS
Jogo : 25
Jogo : 26
Jogo : 27
Jogo : 28

1º
1º
1º
1º

do Grupo A
do Grupo B
do Grupo C
do Grupo D

X
X
X
X

2º
2º
2º
2º

do Grupo B
do Grupo A
do Grupo D
do Grupo C

3ª FASE ( SEMI- FINAL e FINAL ) : A primeira Semifinal será disputada pelos vencedores do Jogo
25 x 26 e a segunda Semifinal pelos vencedores do Jogo 27 x 28 , em um único jogo onde os
vencedores irão realizar a final, também em um único jogo, assim se fará também a disputa do terceiro
lugar que será disputada pelos perdedores dos jogos 25 x 26 e 27 x 28.
Na semifinal e Final se a partida terminar empatada, o desempate dar-se-á através da cobrança de
penalidade máxima, onde cada equipe terá direito a três cobranças intercaladas e se ainda precisar,
continuará de uma em uma cobrança até que uma das equipes não converte a penalidade, sendo assim
a outra equipe sairá vencedora da partida, da mesma forma será a disputa do terceiro lugar.
Art. 3º - Não Poderá Trocar ou Substituir atleta , SÓ PODERÁ SUBSTITUIR membro de comissão
técnica.
Art. 4º - Somente poderão tomar parte nos jogos os membros da comissão técnica que apresentem,
antes do início do jogo, a carteira de Identidade, carteira Nacional de Habilitação, carteira de trabalho
ou boletim de ocorrência policial informando a perda ou furto destes documentos acompanhada da
certidão de nascimento. Já os atletas só poderão jogar apresentando a carteira provisória da LBJ. Caso
algum atleta perdeu a sua carteira deverá imediatamente procurar os membros da Liga para que os
mesmos tomem as devidas providências. ( Sujeito a pagamento de multa ). Caso a equipe só sinalize a
LIGA no dia do Jogo este atleta poderá ficar impossibilitado de participar do referido jogo.
Art. 5º - Somente poderão ser membros da comissão técnica as pessoas com idade mínima de 18
(dezoito) anos, completados até a data da inscrição do mesmo. Nas inscrições dos Médicos,
Fisioterapeutas e Preparadores Físicos, somente poderão ser regularizados, MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO, do Diploma e/ou Certificado de Conclusão e Registro nos respectivos conselhos
de classe, devidamente comprovados e regularizados de acordo com a legislação vigente.
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Art. 6º
EQUIPAMENTOS DOS ATLETAS
& PRIMEIRO: Ocorrendo semelhança no uniforme, a equipe que estiver do lado esquerdo da tabela,
ou seja, mandante do Jogo é quem deverá utilizar os coletes,
& SEGUNDO: O anotador do jogo fará a verificação prévia dos uniformes durante o aquecimento das
equipes.
& TERCEIRO: Quando qualquer atleta que entrar na função de goleiro linha, não poderá usar colete,
deverá usar, obrigatoriamente, uma camisa de manga curta ou comprida, com o mesmo número que
estava usando anteriormente, devidamente identificada. O árbitro principal deverá convocar os
capitães das equipes para frente da mesa do anotador/cronometrista, a fim de realizar o sorteio para o
início da partida. No momento do sorteio os capitães deverão apresentar as camisas que poderão usar
para os goleiros linha, ficando a critério do árbitro à aprovação. obs:´´camisas de goleiro linha,´´ de
acordo com as novas regras da confederação brasileira de futsal (CBFS), é obrigatório que a(s)
camisas de goleiro linha seja igual e da mesma cor da dos goleiros titulares e reservas, No entanto, a
LBJ deixará facultativo está recomendação, consequentemente não será obrigatório que a cor seja
igual a do goleiro titular ou reserva ficando a LBJ responsável por tal decisão.
Os árbitros devem observar se o short térmico é da mesma cor predominante do calção, se
o atleta não está usando nem um objeto que ponha em risco a sua integridade física e a dos
demais atletas, se isto ocorrer o atleta deve remover o objeto. Sendo o uso da caneleira
obrigatório a todos os atletas, inclusive o goleiro.
Verificar os solados dos tênis, pois alguns atletas estão usando o tênis do society e o
mesmo contém travas e isto não é permitido.
Conferir a camisa dos atletas, que deve ter número na frente e atrás, assim como a
numeração dos atletas, às vezes existe camisas com o mesmo número, assim como a
camisa do goleiro reserva, que não pode ter a mesma cor dos atletas de sua equipe, do
adversário e dos árbitros, pois o mesmo pode ser chamado a intervir a qualquer momento.
Art. 7º - A pontuação da competição será:
a) - VITÓRIA
b) – EMPATE
c) - DERROTA

- 03(três) pontos ganhos.
- 01(Um) ponto ganho.
- 00(zero) ponto ganho.

Art. 8º- A Regra do jogo deste Campeonato se dará através da regra da Confederação Brasileira de
Futsal ( C.B.F.S ).
Art. 9º - A aplicação de cartões disciplinares, estabelecidos nas regras oficiais de Futsal nas cores
AMARELA (advertência) e VERMELHO (expulsão) constitui medida punitiva que tem por objetivo
refrear violências individuais e coletivas. E será cobrado um valor de R$ 5,00 O cartão amarelo e R$
10,00 o cartão Vermelho e terá que pagar no próximo jogo de sua equipe.
& PRIMEIRO: Sujeitar-se-á ao cumprimento de suspensão automática e consequente impossibilidade
de participar do jogo subsequente o atleta que receber:
a) 01(hum) cartão vermelho
b) 03(três) cartões amarelos
& SEGUNDO: A contagem dos cartões é feita dentro da mesma competição e categoria.
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& TERCEIRO: Se o mesmo atleta em determinado momento da competição acumular três cartões
amarelos e um vermelho, deverá cumprir a suspensão de dois jogos oficiais da LBJ individualmente
independente da equipe que esteja.
& ÚNICO: A equipe que utilizar atleta irregular perderá automaticamente seis pontos, independente
do resultado da partida. Caso trate-se de partida das Fases quartas de final, Semifinal ou Final, a
equipe será desclassificada da competição.
Art. 10º - O cumprimento da suspensão automática é de responsabilidade exclusiva de cada clube,
independente de comunicação oficial e de julgamento pela Comissão disciplinar na LBJ, após o fim
de cada Fase os cartões serão zerados.
Art. 11º - A equipe que se julgar prejudicada, poderá requerer a impugnação de uma partida, no prazo
de 24(vinte e quatro) horas úteis após o término da partida, a contar o horário registrado na súmula do
jogo pelo anotador da LBJ, por petição, que contenha razões da impugnação.
& PRIMEIRO: A equipe só poderá protocolar a petição mediante o pagamento R$ 100,00 (Cem reais),
feita na Tesouraria da LIGA.
& SEGUNDO: Todos os presidentes serão responsáveis pelo seus atletas inscritos, tanto no ginásio
quanto nas redes sociais.
& TERCEIRO: Após o apito inicial do árbitro o atleta não poderá entrar em quadra para jogar.
Art. 12º - A inobservância das disposições deste regulamento sujeitará o infrator às penalidades nele
previstas, que serão aplicadas pela Diretoria Técnica da LBJ, conforme o caso, independentemente das
demais sanções da competência do Comissão disciplinar na LBJ.
& PRIMEIRO: O disposto neste artigo é válido inclusive para toda a Comissão Técnica.
Art. 13º - As equipes deverão apresentar-se na quadra de jogo, com o uso obrigatório de caneleiras, a
braçadeira de identificação do capitão da equipe e o uniforme completo. É obrigatório o número na
frente e nas costas da camisa e deixando opcional na frente do calção. O Nome da equipe ou escudo
no uniforme será facultativo.
& ÚNICO: O não cumprimento deste artigo acarretará na perda dos pontos da partida.
Art. 14º - É vedado ao jogador o uso de qualquer objeto reputado pelo árbitro como perigoso ou
nocivo à prática do desporto. O árbitro exigirá a remoção de qualquer objeto que, a seu critério, possa
molestar ou causar dano ao adversário ou a si próprio. Não poderão usar piercing, brincos, pulseiras,
cordões, colares, anéis e nem o uso de aliança.
& ÚNICO: Os atletas não poderão jogar com chuteiras Society.
Art. 15º - O tempo de duração da partida será de 40 minutos corridos, dividido em dois períodos iguais
de 20 minutos, e com tempo de 07 minutos para descanso entre os períodos.
Art. 16º - Após as assinaturas dos técnicos e capitães, está atestada a regularidade dos participantes,
não podendo haver rasura na súmula de jogo. Obrigatoriedade de relatar em observações eventuais, as
ausências, caso algum inscrito não tenha participado do mencionado jogo. Não será permitida a
modificação da numeração após a confirmação na mesa, a equipe ficará sem o atleta ou mudará de
camisa.
Art. 17º - Os membros da comissão técnica podem permanecer no banco de reservas usando bermudas,
short ( desde que seja com distintivo ou nome do clube). Não será permitido uso de camisas sem
mangas, sandálias ou chinelos, nem o uso de qualquer tipo de aparelho de comunicação como: (rádio,
telefone, etc.).
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Art. 18º - A equipe que não comparecer ao local, fixado na tabela oficial da competição, será
considerada vencida por WO, pelo placar de 03x00. A equipe infratora sofrerá uma multa de R$
200,00 (Duzentos reais). A multa será repassada 50% (cinqüenta por cento), para uma instituição de
caridade.
& PRIMEIRO: Se a equipe comparecer até 30 minutos após a conclusão do WO, ao local fixado para
realização do jogo, a mesma terá a multa reduzida em 50% (cinqüenta por cento).
& SEGUNDO: O não comparecimento ocasionará na eliminação da equipe da competição, e a
proibição por dois anos de qualquer competição realizada e/ou organizada pela LBJ, isso valerá para as
equipes e atletas, e uma multa de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), podendo ser convertida em doações
de cestas básicas a entidades carentes de livre escolha.
& TERCEIRO: Se a equipe infratora comprovar os motivos geradores do atraso ou falta, será julgado
pela Comissão disciplinar na LBJ.
Art. 19º - A equipe que se apresentar na quadra de jogo, mesmo que devidamente uniformizada, com
atraso superior a tolerância de 15 (quinze) minutos, será considerada, vencida por WO, sujeitando-se,
ainda, a julgamento pela comissão disciplinar na LBJ.
Parágrafo Único: Quando houver mais de 1 (um) jogo no mesmo ginásio, a tolerância prevalecerá
apenas para o primeiro jogo. Os jogos em seqüências cumprirá o horário fixado na tabela oficial, se
ultrapassar o horário fixado na tabela, o jogo seguinte deverá começar 5 (cinco) minutos, após o
encerramento do jogo anterior.
Art. 20º - Durante a realização da competição, as equipes não poderão pendurar cartazes, faixas ou
propagandas no ginásio com dizeres de patrocinadores, eles poderão entrar na quadra com eles depois
retirar. FICA PROIBIDO O USO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS ( CHARANGAS,
TAMBORES, CORNETAS ETC).
Art. 21º - Durante a realização da competição, as equipes SERÃO RESPONSÁVEIS POR
ATITUDES DE SUA TORCIDA. A Equipe poderá ser eliminada da competição, caso alguma torcida
venha infringir as regras deste regulamento. Durante a realização da competição, fica proibida a
entrada de (Latas, garrafas de vidro, copos de vidro e similares), como também bebida alcoólica. Será
liberado a entrada de capacetes no ginásio.
Art. 22º - Caso se faça necessário por motivos climáticos, estruturais e demais problemas a Liga tem
total autonomia para mudar DIAS, LOCAL e HORÁRIO dos jogos, comunicando com antecedência
as equipes.
Art.23º- A Equipe de Arbitragem formada pela (ACAF) Associação Caruaruense de Futsal Ficará
responsável pela arbitragem e súmula das partidas e cabe a bancada disciplinar na LBJ a parte de
Punições dos atletas de acordo com o Código Penal Desportivo baseado no relatório dos Árbitros.
Art. 24º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela diretoria da LBJ .
Art. 25º - Os atletas e dirigentes punidos na antiga (LIGA) foram absolvidos de suas penas, uma vez
que a LBJ não possui vínculo algum com a antiga (LIGA). E por votação aberta aos presidentes das
equipes que participarão da LBJ 2018, ficou determinado as decisões aqui citadas.
Art. 26º - Cada equipe terá que disponibilizar uma bola para sua partida em condições perfeitas para o
jogo.
& PRIMEIRO: Só será permitido atletas participarem da LBJ mediante documento comprobatório de
origem a cidade sede da LBJ.
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PREMIAÇÕES
1º LUGAR R$ 2.000,00, espaço piscina, troféu e medalhas.
2º LUGAR R$ 1.000,00, troféu e medalha.
3º LUGAR R$ 500,00, troféu e medalha.
Premiações complementares:
Melhor jogador da LBJ.
Melhor goleiro.
Artilheiro.
Revelação.
Melhor treinador.
Craque de cada partida.

Comissão Disciplinar, votada e aprovada pelas equipes.
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Belo Jardim, 30 outubro de 2018.
ALEXANDRO LIMA ARAÚJO
Presidente da LBJ

