REGULAMENTO GERAL
I.

DOS OBJETIVOS

Art. 01 - O Campeonato de Futebol Social, tem por finalidade principal
proporcionar a confraternização entre os funcionários, além de estimular a prática
desportiva.

II.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 02 - Este regulamento é o conjunto das disposições preliminares que
regem o campeonato.
Art. 03 – Todos os participantes/atletas inscritos neste campeonato declaram
que possuem conhecimento sobre as Leis Desportivas que regem essa modalidade.

III.

DA PARTICIPAÇÃO

Art. 04 – A participação no campeonato é exclusiva para funcionários
associados da empresa Delphi Automotive Systems do Brasil Ltda, dependentes e
terceiros do mesmo.
Art. 05 – Todos os atletas deverão estar munidos de documento com foto e
entregar na entrada do campo society aos apoiadores da partida para preenchimento
da súmula. Importante ressaltar que o atleta apenas entrará em quadra com o
documento com foto que o identifique.
Art. 06 - Os atletas participantes da competição deverão estar conscientes
de suas condições físicas e ao se inscreverem, assumem inteiramente que não existe
qualquer impedimento para sua prática esportiva, sendo responsáveis por quaisquer
consequências causadas pela participação no campeonato.

IV.

FORMAÇÃO DAS EQUIPES

Art. 07 – Cada equipe será composta por no máximo 14 (quatorze) atletas.
Os jogos serão realizados com 7 (sete) atletas, sendo, obrigatoriamente, 1 (um) goleiro
e 6 (seis) jogadores de linha.
Art. 08 - Para início das partidas, é obrigatória a presença mínima de 5
(cinco) jogadores, sendo 1 (um) goleiro. Caso uma das equipes fique com apenas 4
(quatro) atletas, sendo apenas 3 (três) jogadores de linha e um goleiro o jogo será
encerrado com a vitória decretada em favor da outra equipe por 1 (um) gols de diferença
e perda de 3 (três) pontos.
Art. 09 – A formação das equipes é livre, respeitando o disposto no art. 04.
Somente poderão jogar os jogadores previamente inscritos. Sendo permitida a inscrição
até a última rodada da primeira fase, para completar 14 (quatorze) atletas ou trocar por
motivo justificado (atestado médico ou desligamento da empresa).

V.

FORMA DE DISPUTA E REALIZAÇÃO DOS JOGOS

Art. 10 - O Campeonato de Futebol Social, será disputado em sistema de
pontos corridos, sendo a primeira fase as 06 (seis) equipes inscritas disputarão em turno
único, classificam-se 04 (quatro) equipes melhores colocadas. Sendo o 1º x 4º e 2º x 3º.
Art. 11 – O torneio seguirá com as seguintes fases: Semifinal, disputa de
3ºlugar e final.
Art. 12 – Os jogos serão realizados no Clube Delphi – localizado na Av.
Comendador Leopoldo Dedini, 1363 - Unileste, Piracicaba - SP, conforme horários
divulgados na tabela de jogos.
Art. 13 - Os atletas deverão se apresentar no local da competição com 30
(trinta) minutos de antecedência ao horário designado.
Art. 14 – Haverá uma tolerância de 15 (quinze minutos) de atraso para o início
do primeiro jogo, que será iniciado assim que a equipe estiver com o número mínimo
de atletas. À partir do segundo jogo não haverá tolerância. Cada partida será disputada
em dois tempos de 25 minutos cada, com intervalo de 5 minutos.
Art. 15 - A equipe que não estiver no horário marcado para o início de seu
jogo ou estiver com número inferior ao permitido na regra (05 atletas), perderá a partida
por W.O. Cada ausência custará uma derrota pelo placar de 1 a 0, e perda de mais 3
(três) pontos, sendo que os gols não serão computados para contagem da artilharia do
campeonato.
Art. 16 - As equipes deverão se apresentar devidamente uniformizadas, ou
seja, camisas numeradas, calções e meias iguais. Caso as equipes possuam a mesma
cor de uniforme será fornecido colete para uma das equipes.
Art. 17 - É OBRIGATÓRIO o uso de caneleiras para todos os atletas que
estiverem em campo.

DA PONTUAÇÃO

VI.

Art. 18 – Cada vitória valerá 3 (três) pontos, empate valerá 1 (um) ponto e
derrota 0 (zero) ponto
Art. 19 – O desempate seguirá a seguinte ordem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pontos,
Vitorias,
Saldo de Gols,
Gols Pros,
Gols contra,
Derrotas,
Cartão Vermelho,
Cartão Amarelo,
Confronto Direto,
Sorteio.

VII.

DA DISCIPLINA

Art. 20 - A disciplina é parte primordial em toda e qualquer atividade esportiva,
pois dela depende o bom andamento da competição e o seu sucesso garante a
integração e confraternização dos atletas e seus convidados. Portanto, a disciplina será
observada rigorosamente comissão organizadora do campeonato.
Art. 21 - Os atletas ou membros da Comissão Técnica que se envolverem em
tumultos, ofensas à arbitragem, a outros atletas ou organizadores do evento, dentro ou
fora do jogo, uniformizados ou não, serão submetidos a julgamento pela comissão
organizadora do campeonato. Em caso de briga ou desavença que exponha a
integridade física do adversário em risco, os times serão eliminados do torneio.
Art. 22 – Um jogador será suspenso quando acumular 3 (três) cartões
amarelos ou 1 (um) vermelho. O cumprimento da punição deverá ser imediatamente no
próximo jogo do time no campeonato.
•

Digo, os cartões amarelos custarão R$ 5,00 e os cartões vermelhos
custarão R$ 10,00, exemplo: Atleta recebeu cartão amarelo e em
seguida recebe o vermelho, o mesmo ficará com um valor a pagar
R$ 15,00.

Art. 23 - As irregularidades e atos de indisciplina ocorridos no decorrer do
Campeonato deverão constar na súmula em forma de relatório, devidamente assinado
pelo árbitro.
Art. 24 - Caberá à Comissão Organizadora do Campeonato, por incumbência,
apreciar e julgar todos os atos de indisciplina durante todo o transcorrer da competição.

VIII.

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 25 – Os jogadores se comprometem a respeitar as regras. Ficam
terminantemente proibidos: o uso de chuteiras com travas, a utilização de correntes,
brincos e piercings durante o jogo, o porte de comida (biscoito/barra de cereais/etc.)
dentro do campo society.

IX.

DA ARBITRAGEM

Art. 26 - A arbitragem do Campeonato de Futebol Social, será realizada por
árbitros A.F.V (Arbitragem Fabio Volpato). A arbitragem é soberana no decorrer da
partida e qualquer decisão deverá ser cumprida.
Art. 27 - A competição será regida integralmente pelas regras oficiais e pelo
presente regulamento da competição.

X.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 28 – Qualquer atitude que tenha o objetivo de burlar as regras do
campeonato implicará na imediata eliminação da equipe do torneio.
Art. 29 - É de competência da Comissão Organizadora interpretar este
regulamento, zelar pela sua execução e resolver os casos omissos no mesmo tendo
como princípio a razoabilidade nas referidas tomadas de decisão.

