REGULAMENTO
5º Torneio de Futebol Society FUCAPE 2018
Art. 1º. Os jogos do 5º Torneio de Futebol Society FUCAPE têm como objetivo a integração
dos alunos através da prática esportiva. Para isso, os jogos serão disputados de acordo com
as leis esportivas em vigor no País, visando o “Fair Play” (jogo limpo).
Art. 2º. O 5º Torneio de Futebol Society FUCAPE, intercursos, ocorrerá durante os meses de
maio e junho de 2018.
Art. 3º. As inscrições estarão abertas para as equipes até o dia 18/05/2018. A relação com
os nomes completos dos atletas deverá estar na ficha de inscrição das equipes. A ficha de
inscrição e a taxa de pagamento de cada atleta (R$ 35,00 – trinta e cinco reais) deverão ser
entregues em mãos à equipe de Marketing da FUCAPE, apenas pelo capitão do time. O
sorteio de chaves será realizado na FUCAPE, no dia 21/05/2018, às 14h.
Parágrafo Único. Só poderão participar do campeonato Fucapeanos – alunos matriculados,
ex-alunos com situação regular, funcionários e professores da FUCAPE. A competição
também é aberta para a participação feminina.
Art. 3º. O sorteio dos grupos e a forma de disputa serão resolvidos no arbitral do dia
21/05/2018 na FUCAPE, 03 (três) dias após o encerramento das inscrições.
§ 2º. A forma de disputa, o sorteio dos grupos e montagem da tabela serão definidos na reunião
da Comissão Organizadora do Torneio no dia 21/05/2018, na FUCAPE.
Art. 4º. Cada equipe deverá inscrever no máximo 12 (doze) atletas e no mínimo 07 (sete),
sendo 06 (seis) atletas de linha e 01 (um) goleiro, no mínimo 05 (cinco) atletas para iniciar e
prosseguir uma partida.
§1º. É proibida a participação de não Fucapeanos.
§2º. A participação do atleta no evento somente será possível após a assinatura do termo
de responsabilidade por todos os atletas e entregue pelo capitão da equipe, onde fica
determinada a isenção da organização de quaisquer acidentes decorrentes da participação
no evento.

§3º. Cada atleta deverá pagar uma taxa de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para se inscrever
no Torneio. A arrecadação tem por objetivo diminuir ocorrências de WO e o valor será
utilizado para custos do Torneio, não tendo objetivos lucrativos.
Art. 5º. Os jogos serão realizados no campo de futebol Ronaldo Academy ( Rua das
palmeiras, 500, Itararé. Vitória – ES), com previsão das seguintes datas: 26/05/2018 e
09/06/2018, dois sábados. A previsão é de que os jogos sejam realizados nos períodos da
manhã e da tarde. Essa determinação dependerá da quantidade de times inscritos no
torneio. Em caso de necessidade de alteração, por parte da Instituição, as equipes serão
previamente comunicadas.
Art. 6º Cada equipe deverá comparecer ao local definido com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos antes de cada jogo.
Parágrafo único. A equipe que não comparecer a qualquer uma das partidas deverá avisar
à Comissão Organizadora com, no mínimo, 24 horas de antecedência. A equipe que não
avisar no tempo definido terá como penalidade a não participação no próximo Torneio. A
equipe que avisar com a antecedência mínima de 24 horas perderá por WO, registrando a
vitória da outra equipe, e será eliminada, automaticamente, do campeonato.
Em caso de desistência após já ter jogado, o saldo de gols será unificado, não valendo para
os fins de artilharia e goleiro menos vazado.
Art. 7º. A duração das partidas será de 35 (trinta e cinco) minutos, sendo 02 (dois) tempos
iguais de 15 (quinze) minutos, com 05 (cinco) minutos de intervalo.
Parágrafo Único. A final terá duração diferenciada, sendo 02 (dois) tempos de 20 (vinte)
minutos e intervalo de 05 (cinco) minutos.
Art. 8º. Será garantido um intervalo mínimo de 10 minutos entre uma partida e outra
quando o mesmo time for disputar mais de uma partida seguida em um único dia.
Art. 9º. Não terá limite de substituição, podendo o atleta substituído voltar a campo a
qualquer momento da partida.
Art. 10º. Lateral só poderá ser batido com os pés.
Art. 11º. Gol de lateral não será permitido.

Art. 12º. Gol de escanteio será permitido.
Art. 13º. Goleiro deverá fazer a saída de bola somente com as mãos e em caso de recuo
poderá fazer a saída com os pés.
Art. 14º. Para a premiação, serão oferecidos troféus para os 1º, 2º e 3º e 4º lugares nas
seguintes categorias: artilheiro; goleiro menos vazado; melhor jogador; assim como
medalhas para os seus 12 (doze) atletas inscritos e para os 03 (três) primeiros times.
Art. 15º. Os árbitros contratados são todos federados.
Art. 16º. Para as punições serão adotados os seguintes critérios:
a) 01 cartão vermelho será excluído da partida e suspenso da próxima.
b) 01 cartão azul será excluído da partida podendo ser substituído por outro atleta da equipe
após passados 02 (dois) minutos, podendo, entretanto, jogar normalmente a próxima
partida.
c) 02 cartões amarelos equivalem a 01 cartão Azul.
Parágrafo único. Os jogadores e membros da comissão técnica que cometerem qualquer
tipo de agressão física e/ou moral a jogadores, árbitros ou participantes do evento, serão
eliminados do campeonato.
Art. 17º. Os atletas deverão estar devidamente uniformizados (camisa, calção), com
identificação numérica, e somente poderão jogar com tênis, não sendo permitido o uso de
chuteira de futebol de campo.
Art. 18º. Cada equipe deverá contar com no mínimo um jogo de uniforme, numerados. A
organização oferecerá coletes de cores e numeração distintas, evitando eventual confusão
visual durante as partidas.
Art. 19º. A pontuação dos jogos será a seguinte:
a) Vitória 03 (três pontos);
b) Empate 01 (um ponto); e
c) Derrota (zero ponto).

Parágrafo único. Em caso de empate na final e nos jogos mata mata, o jogo será definido através
de cobrança de pênaltis. Serão cobrados 03 (três) pênaltis de cada lado e persistindo o empate
terão penalidades alternadas.

Art. 20º. Caso haja empate na classificação, serão adotados, nesta ordem, os seguintes
critérios de desempate:
a) 1º - Número de vitórias;
b) 2º - Confronto direto;
c) 3º - Saldo de gols;
d) 4º - Gols pró;
e)5º - Cartões vermelhos;
f) 6º - Cartões azuis;
g) 7º - Cartões amarelos.
Art. 21º. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos e decididos unicamente pela
comissão organizadora.

Comissão Organizadora:
FUCAPE: Valcemiro Nossa, Diogo Sander, Júlia Pirola e Rafaella Rodrigues.
ALUNOS: Caio Martins.
Responsável Técnico: Marcelo Lima.
Vitória-ES, 04 de maio de 2018.

