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REGULAMENTO DO TORNEIO 

 

1- Todas as partidas acontecerão no mesmo dia, 06/05/2017, 

entre as equipes que comparecerem as 8:00 horas da manhã com 

tolerância de 8:30 já iniciar os jogos no Estádio do Ozito Brasilino de 
sena em Carnaúba,Senador Georgino Avelino, RN. 

 
2- Todos participantes deverão ser atletas das equipes  

convidadas. É obrigatório, por parte da instituição de futebol, emitir 

lista de seus atletas antes do inicio das partidas.garantindo assim o 

vínculo dos mesmos com as equipes. 

 

3- É obrigatória, também, a apresentação nos horários pré 
estabelecidos para o inicio de cada jogo,para os integrante das 

equipes solicitado aos mesmos que redigida de próprio punho, a 

relação de atletas garantindo e isentando a organização do evento de 

qualquer responsabilidade. 



4- A Relação citada no item 2 e a declaração citada no item 3 

garantem sua inscrição e participação de sua equipe no Torneio do 
trabalhador de Futebol de Campo 2017 de Senador Georgino Avelino. 

 

5- O Diretor Geral de cada instituição ou equipe poderá vetar a 

participação de qualquer atleta por motivos justificáveis. 

 
6- No banco de reservas só poderão permanecer, além dos 

jogadores inscritos (quatro reservas), o Responsável Técnico e mais 

um Auxiliar, totalizando seis pessoas no banco para cada equipe. 

7- Cada equipe deverá ter um Representante, registrado, 

responsável pela inscrição e por todas as decisões da equipe dentro e 

fora das partidas. 

9- A partida terá duração de um tempos de 20 minutos. 

10- Só será aceita inscrição de no máximo 12 equipes, que 
cumprirem com as exigências do regulamento. 

11- Através de sorteio serão elaboradas as chaves do torneio de 

caráter eliminatório simples e previsto o horário de cada partida. 

12- Todas as equipes devem estar presentes do início ao fim do 

torneio, pois a previsão do horário não garante a ausência de uma 

equipe e a antecipação das partidas pode acontecer. 

13- Será proibido jogar em mais de uma equipe, portanto o atleta 

inscrito em uma equipe não poderá participar por outra quando a 

equipe for eliminada. 

14- Tolerância de 05 minutos do horário marcado para o início da 

partida. Caso o time não se apresente W.O. para a equipe presente. 

15- W.O. garante um saldo de dois gols positivos para a equipe 

presente. 

17- Os integrantes da mesma equipe deverão estar usando meião e 
short padrão, isto é, meia e short igual para todos da mesma equipe, 

inclusive para os atletas na reserva. 

19- O jogador deverá permanecer com o mesmo nº da camisa em 
todas as partidas. 

20- Em caso onde não pode haver empate, cada time terá o direito a 

três pênaltis subseqüentes. Mantido o empate cada equipe terá  

direito a um pênalti subseqüente. 

21- O número de vitórias, saldo de gols (quantos fez, menos o que 

tomou) e gols positivos (somente o que fez) serão critério de 

desempate para a classificação das chaves, respectivamente. 

 

22- Cartão amarelo aviso e tolerância de indisciplina. 



23- Cartão vermelho implicará em exclusão da partida e suspensão 

total do torneio, isto é, não joga mais o torneio. Lembrando que três 
(3 ) amarelos implicam na mesma penalidade do vermelho, sem 

restrições. 

 
24- Agressões físicas e/ou verbais implicarão na eliminação e 

expulsão do atleta do torneio. 

 
25- As equipes deverão ser formadas por atletas das equipes já 
formadas no municipio. 

 

27- Premiação: Medalhas e Troféus (apenas para os primeiros, 
segundos e terceiros colocados do Torneio). 

 

28- Não haverá alimentação disponível aos participantes por parte 

dos organizadores. A organização disponibilizará água para o 

momento das partidas, isto é, somente no âmbito de jogo. 

 

29- O responsável (Prsidente de equipe) de cada agremiação deverá 

se responsabilizar pelos ocorridos com seus atletas, jogadores da 
equipe. 

 

Observações: 

O horário previsto não garante que a equipe deverá estar no 
torneio somente a partir do mesmo, pois em caso de WO, as 

partidas serão antecipadas. 

Por favor, chegar ao evento, às 7h15min. Caso a equipe já 

tenha nove integrantes a partida dará início. 
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