FUTEBOL – Regulamento Específico
1 – A competição de Futebol será realizada de acordo com as Regras da
modalidade, os Regulamentos e Informes da CBDU.
2 – Os jogos serão disputados em 90 (noventa) minutos, divididos em 02 (dois)
tempos de 45 (quarenta e cinco) minutos, com intervalo de 15 (quinze)
minutos.
3 – Em qualquer tempo do jogo, cada equipe poderá realizar, até, 06 (sies)
substituições, incluída a do goleiro.
4 - Para a classificação das equipes, será observada a seguinte pontuação:
Vitória

03 (três) pontos

Empate

01 (um) ponto

Derrota

00 (zero) ponto

5 - As equipes deverão ter 02 (dois) uniformes de jogo, com a mesma
numeração, obedecendo ao descrito no Regulamento Geral.
5.1 – O uniforme de cada aluno-atleta constará de:
a) Camisa numerada nas costas (obrigatório), e na frente opcional).
b) Calção (numeração opcional).
c) Meias de cano longo.

d) Caneleiras.
e) Chuteiras ou tênis com travas.
5.2 – O uniforme dos goleiros, será, obrigatoriamente, diferente dos demais
atletas.
5.3 – Nenhum aluno-atleta poderá participar de jogos fora do uniforme descrito
acima.
5.4 – As equipes deverão levar os dois jogos de uniformes em todas as suas
partidas.
6 – Não será permitido jogar com piercing, brinco, colar, presilha ou qualquer
outro objeto que ponha em risco a integridade física dos alunos-atletas.
7 – Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário
estipulado para o jogo, ou não apresentação do número mínimo de atletas
exigido pela regra, após a contagem de 15 minutos a equipe será declarada
ausente, aplicando-se o WxO em favor da equipe presente, à qual será
declarada vencedora por 3x0.
8 – Caso nenhuma das duas equipes se faça presente em tempo hábil, será
declarado o duplo não comparecimento, atribuindo-se derrota a ambas as
equipes.
9 – No banco de reservas só poderão ficar os alunos-atletas (até 22 atletas),
Comissão Técnica e oficial (até 04 pessoas), devidamente credenciados, cujos
nomes deverão constar da relação de inscrição.

10 – Na Fase Classificatória, quando no mesmo grupo 02 (duas) ou mais equipes
terminarem empatadas, o desempate far-se-á da seguinte maneira e em ordem
sucessiva de eliminação:


– Confronto direto no jogo realizado entre as equipes empatadas na
fase (utilizado somente no caso de empate entre 02 (duas) equipes);

11 –



– Saldo de gols em todos os jogos do grupo, na fase.



– Saldo de gols nos jogos entre as equipes empatadas.



– Ataque mais positivo, em todos os jogos do grupo, na fase.



– Defesa menos vazada, em todos os jogos do grupo, na fase.



– Menor número de cartões vermelhos.



– Menor número de cartões amarelos.



– Sorteio.
NasFasesQuartasdeFinais,SemifinaiseFinais,osjogosnãopoderãoterminar

empatados.Ao término do tempo

de jogo,serãorealizadas

cobranças

de05(cinco)tiroslivresdiretosagol,executados da marcapenal,alternadamente,
aseremcobradospelosatletasqueterminaramojogo.Ainda

persistindo

oempate,serãocobradostantostiroslivresdiretosagolquantonecessários,
executadodamarcapenal,alternadamente,pordiferentesatletasaté
quehajaumvencedor.
12 – Para critério de Classificação Final, as posições de quinto a oitavo colocados
obedecerão conforme abaixo:



5ª colocada: Equipe perdedora nas quartas de finais para a equipe 1ª
colocada.



6ª colocada: Equipe perdedora nas quartas de finais para a equipe 2ª
colocada.



7ª colocada: Equipe perdedora nas quartas de finais para a equipe 3ª
colocada.



8ª colocada: Equipe perdedora nas quartas de finais para a equipe 4ª
colocada.

14 – Estará automaticamente suspenso do jogo subsequente, na mesma
modalidade/gênero, o aluno-atleta e/ou membro da Comissão Técnica que for
expulso de um jogo ou receber 02 (dois) cartões amarelos, consecutivos ou
não.
14.1 – A contagem de cartões, para fins de suspensão automática, é feita
separadamentee por tipologia de cartão, não havendo a possibilidadede o
cartão vermelhoapagaro amarelojá recebidonomesmojogo.
14.2–
Acontagemdecartões,parafinsdesuspensãoautomática,seráfeitadeform
a cumulativa, em todas as fases da competição.
14.3

–

Ocontroledos

cartõesrecebidos

(eseu

consequentecumprimento)independeráde comunicação por parte da
Gerência de Competição, sendo de responsabilidade exclusivadasIES
disputantesda competição.
14.4

–

Oparticipante

que,emdeterminado

momentodacompetição,simultaneamente,

acumular

02(dois)cartõesamarelosemais

cumprirá

01(um)cartãovermelho,

automaticamentea suspensãopor 02(dois)jogos.
14.5 – Na mudança da fase classificatória para a fase eliminatória, a
contagem de cartões será reiniciada. Porém, todas as suspensões deverão
ser cumpridas.
15 – A participação em um jogo, de aluno-atleta ou integrante da Comissão Técnica
suspenso automaticamente conforme item 12, implicará nos procedimentos
adotados abaixo, além de ter relatório encaminhado para a Comissão Disciplinar
para as providências cabíveis.
15.1 – Em caso de derrota da equipe infratora, o resultado do jogo será
mantido;
15.2 – Em caso de vitória da equipe infratora, o resultado do jogo será
revertido em favor da equipe adversária.
16

–

Oatletaexpulsodecamponotranscorrerdeumjogonãopoderápermanecer

nobancodereservasdesuaequipenemvoltara ele,apóstrocarderoupa.
17 – Casos omissos a este Regulamento serão deliberados pela Direção Geral do
evento.

