
 
 

7º CAMPEONATO MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE ANCHIETA DE FUTEBOL DE AREIA  
 ANCHIETA 2020 

 
REGULAMENTO GERAL 

 
ARTº 1º - DA FINALIDADE O 7º CAMPEONATO MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE ANCHIETA DE FUTEBOL DE AREIA – ANCHIETA 2020 tem 

por finalidade integrar os atletas, as Comunidades do nosso Município, divulgando o esporte e ao mesmo tempo proporcionar-lhes momentos 
de lazer praticado num ambiente saudável. 
 
ARTº 2º - DA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
A promoção e organização do 7º CAMPEONATO MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE ANCHIETA DE FUTEBOL DE AREIA – ANCHIETA 2020  

são de responsabilidade da Secretaria dos Esportes e da Juventude da Prefeitura Municipal de Anchieta. 
 
§1º: É de responsabilidade da Secretaria dos Esportes e da Juventude: 
 
a) Elaborar e divulgar o cronograma, regulamento e ficha de inscrição da competição; 
b) Receber e conferir as inscrições e documentação de atletas e equipes; 
c) Realizar o Congresso Técnico; 
d) Fiscalizar a execução do Campeonato. 
e) Executar o campeonato; 
f) Providenciar arbitragem; 
g) Elaborar e divulgar os boletins de resultados dos jogos; 
h) Fazer súmulas dos jogos em papel carbono, entregando ao final de cada partida: 01 súmula para equipe A, uma para equipe B e uma para 
a Coordenação. 
i) Dar prosseguimento a competição após o Congresso Técnico fazendo-se cumprir a Tabela e o Regulamento da Competição. 
j) Premiar as Equipes. 
 
§3º: É de responsabilidade das equipes: 
a) Inscrever as equipes com toda a documentação necessária para o campeonato; 
b) Apresentar antes de cada jogo a coordenação documentação oficial (original ou xerox autenticada) dos atletas e comissão técnica ou 
entregar antes da primeira partida da equipe uma pasta com todas as Xerox dos atletas e da comissão técnica, que será devolvida no final 

da competição. 
c) Utilizar nos jogos uniformes padrões da modalidade (camisa e calções). 
 
ARTº 3º - DA INSCRIÇÃO Deverão ser feitas na Secretaria dos Esporte e da Juventude de Anchieta, até o dia 02/01/2020. Relação Nominal 
dos Atletas, Máximo de 15 (quinze) atletas, com as respectivas assinaturas,   
 
As inscrições das equipes e dos atletas deverão ser feitos em formulários próprios fornecidos pela SEJUV, devidamente preenchidos à 

máquina e sem rasura, devendo constar obrigatoriamente a assinatura do presidente da instituição ou do responsável pela mesma 

 junto a SEJUV; 

 
INSCRIÇÕES INCOMPLETAS NÃO SERÃO ACEITAS. 
 

 
§1º: Não será cobrada taxa de inscrição.  
§2º: SORTEIO DIA 03/01/2020 e a previsão de inicio do campeonato será dia 06/01/2020 

  
ARTº 4º - DA PARTICIPAÇÃO  
 
Poderá participar do 7º CAMPEONATO MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE ANCHIETA DE FUTEBOL DE AREIA – ANCHIETA 2020, 
 Qualquer atleta com idade mínima de 18 anos completos no ano da competição. O Atleta menor de idade deverá apresentar junto à 
inscrição da equipe “autorização” por escrito do pai ou responsável permitindo sua participação no campeonato, sendo sua 
inscrição e participação de responsabilidade da Agremiação. 
 
§1º: Em hipótese nenhuma haverá substituição e nem complementação de atletas após encerrar o prazo de inscrição. 

O atleta poderá se inscrever (nome legível completo, assinatura e documento de identificação com foto) na competição 
por apenas 01 (uma) Equipe; caso seja constatada “má fé” por parte do atleta ao se inscrever por mais de uma equipe o mesmo estará 

automaticamente eliminado da competição, sem direito a recursos e ou julgamento e a equipe poderá sofrer punições. 
 
§2º: Todos os participantes do 7º CAMPEONATO MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE ANCHIETA DE FUTEBOL DE AREIA – ANCHIETA 2020, 

concordam em ceder gratuitamente o direito de utilização de nome, voz e imagem para a SECRETÁRIA DOS ESPORTE E JUVENTUDE 
com estrito objetivo de promover e divulgar a competição, renunciando a qualquer direito de que possam tem seus herdeiros e sucessores. 
 
§3º: Categoria sub 18: estarão aptos atletas nascidos até o ano de 2002 e não constante em outra categoria. 
 
ARTº 5º - DA COMPETIÇÃO 
 



§1º: As equipes participantes deverão estar no local de jogo 30(trinta) minutos antes de iniciar sua partida. 
§2º: Só haverá tolerância de 15 minutos para o início do 1º jogo. Os demais seguem o horário previsto na tabela. 

§3º: Os atletas devem comparecer junto à Comissão Organizadora, munidos de seus documentos (OFICIAL COM FOTO), 
 para assinarem a súmula e poderem participar do jogo ou realizar a entrega dos documentos descridos no art. 2, §3º. 
§4º: As equipes só poderão se dirigir ao vestiário após a autorização da coordenação do campeonato 
§5º: Não haverá adiantamento de partidas salvo em casos excepcionais, sempre a critério da comissão organizadora. Caso a partida seja 

suspensa por qualquer motivo, a mesma será reiniciada em data, local e horário marcado pela Comissão Organizadora, mantendo-se o 
mesmo placar, tempo de jogo e participação dos mesmos jogadores constantes na súmula de jogo. Em caso de faltar menos de um terço 
para o término da partida a mesma será considerada encerrada, a critério da Comissão Organizadora. 
 
 
 
ARTº 6 – DO SISTEMA DE DISPUTA  
 
 1º   04 CHAVES COM 04 EQUIPES CADA CHAVE E CLASSIFICANDO AS DUA PRIMEIRAS EQUIPES DE CADA CHAVE. 

  

 2º  1º DE A x 2º DE B 

     1º DE B x 2º DE A 
     1º DE C x 2º DE D 
     1º DE D x 2º DE C 
 
3° PODENDO TER ALTERAÇÃO NO SISTEMA CONFORME O NÚMERO DE EQUIPES INSCRITAS. 
 
4º  SEGUE CONFORME A TABELA ATÉ A FINAL 

 
ART. 7º - DA CONTAGEM DE PONTOS 
§1º: Os pontos adquiridos em sua FASE não serão computados para a FASE SEGUINTE e assim será feita a contagem: 
 
a) VITÓRIA NO TEMPO NORMAL.......................................03 (três) pontos 
b) VITÓRIA PRORROGAÇÃO ou PENALTI........................02 (dois) pontos 
c) DERROTA.........................................................................00 (zero) pontos 

 
 
ART. 8º – CRITÉRIO DE DESEMPATE 
PARÁGRAFO ÚNICO: Quando 02 (duas) ou mais equipes terminarem empatadas em número de pontos ganhos, o desempate será feito da 
seguinte maneira e em ordem sucessiva de eliminação: 
 
a) CONFRONTO DIRETO (utilizado somente no caso de empate entre duas equipes da mesma chave); 
b) MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS; 
c) GOLS AVEREGE; (saldo de gols) 
d) ATAQUE MAIS POSITIVO; 
e) DEFESA MENOS VAZADA; 
f) SORTEIO. 

 
 
ARTº 9º - DA FORMAÇÃO DE EQUIPES 
 
§1º: O jogo é disputado entre duas equipes, com cinco jogadores cada, um dos quais será o goleiro. São permitidos 10 (DEZ) 
reservas, de acordo com o regulamento da competição. 
 
§2º:Poderão compor o banco de reservas, 01 (um) técnico, 01 (um) Auxiliar técnico. e os 10 (DEZ) reservas devidamente 
uniformizados. 
 

§3º: Para que se tenha o início da partida, ambas as equipes têm que apresentar na quadra, um mínimo de 4 (quatro) jogadores. O número 
de jogadores em uma equipe pode ser completado em qualquer momento da partida, incluindo as 
prorrogações, desde que os nomes dos atletas atrasados estejam relacionados na sumula de jogo, desde o início da partida. 
 
§4º: O número mínimo de jogadores em campo por equipes são de três (3) jogadores no decorrer da partida. 
 
§5º: A equipe que tiver o seu efetivo reduzido a menos de três (3) jogadores, será declarada perdedora do jogo, permanecerá 
 o resultado. Caso a equipe que estiver ganhando e ficar reduzida sem condições de jogo, o placar será revertido para a 
 equipe adversária. 
 
ARTº 10º - DO EQUIPAMENTO DE JOGADORES 
 
§1º: É terminantemente proibido o uso de calçados ou qualquer equipamento ou acessório que possa causar contusões a outro jogador. 
Quando autorizados pelos árbitros, os jogadores poderão usar meias, tornozeleiras elásticas e munhequeiras. 
 

§2º: O uniforme dos jogadores consiste em camisas e calções. Os jogadores de uma mesma equipe, exceto o goleiro, devem usar uniforme 
com o mesmo padrão e cor, com numeração de identificação nas camisas que sejam de fácil leitura. 
 



a) NÃO será obrigatório ao atleta usar a mesma numeração durante todo o Campeonato. 

 
§3º: Cada equipe deverá comparecer ao local de jogo com dois jogos de camisa em cores diferentes. A Comissão organizadora                         
NÃO é obrigada a fornecer colete. 
 
§4º: No caso de ambas as equipes se apresentarem para o jogo com camisas da mesma cor ou de cor semelhante,  
Será feito um SORTEIO para saber qual equipe terá que mudar de camisas ou USAR COLETES. 
 
 
 
 
ARTº 11º - INÍCIO, DURAÇÃO E MANEIRA DE VENCER O JOGO 
§1º: No início do jogo, a escolha do lado do campo e posse de bola será feita através de sorteio efetuado pelo 1º árbitro na presença dos 
capitães das duas equipes. A equipe que vencer o sorteio, tem a opção de escolha. O pontapé inicial será 
efetuado do centro do campo após a autorização do árbitro. Os jogadores da equipe adversária deverão estar, no mínimo a cinco metros da 
bola. Após um gol, o jogo recomeça neste mesmo ponto. O pontapé inicial será dado em direção ao campo adversário sempre que a bola for 
rolada ou levantada. 
 
§2º: O jogo tem três (3) períodos de doze (12) minutos de tempo corrido cada. As equipes terão três (3) minutos para a troca de campo nos 
intervalos, alternando o pontapé inicial. Deverá ocorrer novo sorteio para a escolha de campo no terceiro período. Ao final da partida, a 
equipe que tiver marcado o maior número de gols será decretada vencedora. 
 
§3º: Se as equipes terminarem empatadas em seu período normal, haverá um tempo extra com duração de três minutos. Persistindo o 
empate a decisão será por 03 (três) pênaltis permanecendo o empate teremos cobranças alternadas até que haja o vencedor. 
§4º: Para que haja igualdade para disputa de penalidades, as equipes terão que estar com mesmo número de atletas.     
 
 
ARTº 12º – DAS PUNIÇÕES, sendo, relatado em súmula ou relatório do representante da organização do campeonato. 

§ 1º: O horário deverá ser cumprido de acordo com a tabela de jogos. A equipe que não comparecer em campo na hora prevista, será punida 
com W.O. Em caso de W.O. (WALK OVER) a equipe infratora será eliminada da competição e o PLACAR será de 01 x 00 para a equipe que 

seria sua adversária. E a equipe infratora estará eliminada da competição. 
 
§ 2º Os atletas de uma equipe que não comparecerem aos jogos causando W.O. serão eliminados da competição, salvo os atletas que 
assinaram a súmula de jogo. 
 
§3º: Esses atletas bem como a equipe infratora poderão sofrer suspensões a definir pela Comissão organizadora. 
 
§4º:  O jogador que receber 02 (dois) CARTÕES AMARELOS, estará suspenso do próximo jogo. OS CARTÕES AMARELOS serão 
ZERADOS DE UMA FASE PARA OUTRA.  
 

§5º: O jogador EXPULSO de jogo (CARTÃO VERMELHO) estará suspenso não podendo jogar a partida seguinte, devendo aguardar o 
resultado do julgamento feito pela COMISSÃO DISCIPLINAR. O não comparecimento desse atleta no jogo seguinte é de responsabilidade do 
seu técnico/responsável, ficando a equipe sujeita a eliminação da competição, caso este atleta atue na partida citada. 
 
§6º: Poderá ser suspenso, por 03 (três) jogos a 10 (dez) jogos, após o julgamento da súmula feito pela COMISSÃO DISCIPLINAR, o jogador 
que fizer qualquer reclamação de forma agressiva à mesa esteja ele uniformizado ou não. 
 
§7º: O CARTÃO VERMELHO não abona o CARTÃO AMARELO.Se em uma partida um (01) jogador receber um (01) cartão amarelo, e 
depois no decorrer da partida esse mesmo jogador receber DIRETAMENTE o cartão vermelho, será anotado em súmula um (01) cartão 

amarelo e um (01) cartão vermelho. No caso do atleta receber o segundo cartão amarelo na mesma partida e automaticamente o vermelho, 
contará apenas o cartão vermelho. O Técnico, responsável ou Capitão que constam na ficha de inscrição da equipe se retirarem a mesma no 
desenrolar de uma partida, estará eliminado do CAMPEONATO e poderão ser suspensos por até 02 (dois) jogos a 15 (quinze) jogos, após 
julgamento da súmula feita pela COMISSÃO DISCIPLINAR. 
 
§8º: Os atletas que brigarem entre si antes, durante ou após o desenrolar de uma partida, estarão eliminado (s) do CAMPEONATO e 
de acordo com o relatório do ÁRBITRO E DO MESÁRIO presente ao jogo, poderão ser SUSPENSOS POR UM ANO de todas as  
competições promovidas  e organizadas pela PMA, após julgamento da Comissão Disciplinar. 

 
§9º: AGRESSÃO MORAL ao ÁRBITRO, seus AUXILIARES, MESARIOS ou MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA, por parte de 
atletas, Dirigentes de Equipe, poderá levar os mesmos a eliminação ou suspensão após julgamento da Súmula feita pela COMISSÃO 
DISCIPLINAR, podendo ser SUSPENSOS POR UM ANO de todas as competições promovidas pela PMA, após julgamento da 
Comissão Disciplinar. 

 
 
§10º: AGRESSÃO FÍSICA AO ÁRBITRO, SEUS AUXILIARES, MESARIOS ou MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA, por parte 
do(s) atleta(s), ou dirigentes da Equipe (UNIFORMIZADOS OU NÃO) implicará na imediata eliminação dos mesmos do CAMPEONATO e 
serão excluídos de quaisquer competições promovidas pela PMA, após julgamento da Comissão Disciplinar, podendo ser SUSPENSOS 
POR UM ANO de todas as  competições promovidas e organizada pela PMA, após julgamento da Comissão Disciplinar. 

 
 
§11º: A EQUIPE que incluir atleta irregular, conforme determinado os artigos 3º e 4° do regulamento geral, em seus jogos 
comprovados pela Comissão Organizadora após apresentação de PROVAS do requerente, poderá perder os pontos de seus jogos 
realizados durante as FASES CLASSIFICATÓRIAS e poderá perder o jogo quando for nas FASES 



ELIMINATÓRIAS. Após julgamento dos fatos realizados pela COMISSÃO DISCIPLINAR, poderá ocorrer suspensão da EQUIPE e/ou 
do ATLETA por um período de até 02 (dois) jogos a 15(quinze) jogos. 
 

 
 
ART. 13º - DOS RECURSOS 

PARÁGRAFO ÚNICO: Qualquer recurso a ser impetrado não terá efeito suspensivo e o mesmo deverá ser feito através de seu 
Representante Legal, num prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência e entregues a Comissão Organizadora na arena de jogo ou 
na secretaria dos esportes e da juventude de Anchieta, MEDIANTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) CESTAS BASÍCAS. 
Todo e qualquer recurso PERDERÁ sua validade se entregue fora do prazo acima especificado.  

 
 
 
ART. 14º - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Se necessário for, para julgamento de súmula ou qualquer ato de indisciplina ocorrida no campeonato, A COMISSÃO 
DISCIPLINAR será composta por 03 (dois) membros indicados pela Secretaria dos Esporte e da Juventude da Prefeitura Municipal de 
Anchieta. 
 
 
ART. 15º - DOS CASOS OMISSOS 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos não previstos neste Regulamento serão analisados e julgados pela COMISSÃO DISCIPLINAR e 
COMISSÃO ORGANIZADORA. 
 
 
ART. 16º - DA PREMIAÇÃO 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Serão oferecidas as seguintes premiações:  
1º LUGAR: R$ 3.000,00 REAIS; 1(um) Troféu, e até 17 (dezessete) Medalhas de Ouro; 
2º LUGAR: R$ 1.500,00 REAIS; 01(um) Troféu, e até 17 (dezessete) Medalhas de Prata; 
3º LUGAR: R$ 500,00 REAIS; 01(um) Troféu, e até 17 (dezessete) Medalhas de Bronze; 
ARTILHEIRO: 01(um) Troféu; 
MELHOR GOLEIRO: 01(um) Troféu; 
MELHOR JOGADOR: 01(um) Troféu. 

 
 
ART. 17º - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
§1º: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA E A SECRETÁRIA DE ESPORTE EJUVENTUDE, NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELO 
PAGAMENTO DE QUALQUER INDENIZAÇÃO OU PREJUÍZO PROFISSIONAL QUE O ATLETA VENHA A TER EM FUNÇÃO DE 
INCAPACIDADE PROVISÓRIA OU DEFINITIVA PROVENIENTE DE CONTUSÃO DURANTE AS PARTIDAS. 
 
§2º: QUALQUER DANO ÀS INSTALAÇÕES ESPORTIVA, PRATICADO POR ATLETAS, DIRIGENTES OU TORCIDA, SERÁ DE INTEIRA 
RESPONSABILIDADE DA EQUIPE A QUAL PERTENCEREM OS INFRATORES DEVENDO HAVER RESSARCIMENTO DAS MESMAS À 
SECRETÁRIA DOS ESPORTE E JUVENTUDE DE ANCHIETA. 
 
AS EQUIPES PARTICIPANTES DO 7º CAMPEONATO MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE ANCHIETA DE FUTEBOL DE AREIA – ANCHIETA 
2020  SERÃO CONSIDERADAS CONHECEDORAS DAS LEIS DESPORTIVAS, E DESTE REGULAMENTO, FICANDO SUBMETIDAS A  

TODAS AS CONSEQUÊNCIAS QUE DELE POSSAM EMANAR.  

 
 
 
 
 
 

JOÃO ORLANDO SIMÕES 
Secretário dos Esportes e da Juventude de Anchieta 


