JIQUI COUNTRY CLUB
DIRETORIA DE ESPORTES
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL

COPA JIQUI DE FUTEBOL MASTER - 2017
REGULAMENTO GERAL

I - DA ORGANIZAÇÃO E FINALIDADE:

Art. 1º - A COPA JIQUI DE FUTEBOL MASTER- 2017, tem como finalidade difundir a prática
esportiva do futebol e integração social entre os associados do Jiqui Country Club.

Parágrafo Único – A comissão organizadora será composta pelos diretores membros da
diretoria de esportes do Jiqui Country Club.

II - DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO:

Art. 2º. - Participarão do evento as equipes definidas através de sorteio realizado pelo
Departamento de Futebol do Clube no dia 14 de junho de 2017, na sua sede campestre na
presença dos responsáveis pelas equipes e de um representante da Comissão Disciplinar do
torneio.

Art. 3º. - No ato da inscrição dos atletas, será rigorosamente observada a sua situação
perante o clube, tanto no aspecto de regularidade administrativa, financeira e disciplinar.

Art. 4°. - Após o encerramento do prazo para inscrições dos atletas, somente poderá ser
aberta exceção de substituição para a posição de goleiro, em caso de problemas de lesão
física, ausência por motivos superiores ou expulsões.

§ 1º No caso de lesão física, o goleiro será substituído definitivamente por um outro
suplente devidamente inscrito na competição.
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§ 2º O Goleiro será substituído temporariamente nos casos de ausência por motivos
superiores ou expulsões, caso haja mais de um goleiro inscrito como suplente.

§ 3º No caso de não haver goleiro (s) suplentes disponíveis, os responsáveis pelas equipes
poderão trazer goleiros que não freqüentam as peladas do clube.

§ 4º Poderão participar da competição goleiros integrantes do quadro societário do clube ou
convidados.

§ 5º Não haverá em nenhuma hipótese substituições de atletas de linha.

III - DO NÚMERO DE ATLETAS:

Art.5º. Cada equipe terá sua formação em campo composta de 09 (nove) atletas, sendo que,
será permitida sua redução até o mínimo de 06 (seis), incluindo a presença do goleiro.

Parágrafo Único – Se durante a realização de uma partida, uma equipe ficar reduzida a
menos de 06 atletas, o jogo deverá ser imediatamente encerrado.

IV – DOS HORÁRIOS DOS JOGOS:

Art.6.º- Caberá a Comissão Organizadora da Copa Jiqui de Futebol Master - 2017, determinar
os horários dos jogos, havendo tolerância de 15 (quinze) minutos apenas para o 1º jogo de
cada rodada.

Parágrafo Único - O não cumprimento do horário acarretará em WO para a equipe ausente,
considerando a vitória por 1 x 0 para a equipe presente.

Art. 7º - Não serão admitidas tolerâncias de atrasos para os jogos subseqüentes.
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Art. 8º- O tempo de duração de cada partida será de 60 (Sessenta) minutos, divididos em
dois períodos de 30 (trinta) minutos, respectivamente, com intervalo de 10 (Dez) minutos
entre ambos.

V- DA FORMA DE DISPUTA:

Art. 9º.- A Copa Jiqui de Futebol Master- 2017, será regida pelas regras básicas do Futebol
Society, e observadas principalmente, as normas do presente Regulamento Geral.

Art. 10.º- A Competição terá as seguintes fases:

1ª Fase (classificatória): jogando todos contra todos. Classificam-se os quatro melhores
colocados para a fase seguinte.

2ª Fase (Semi final): Em um único jogo, com o cruzamento entre os quatro classificados na
primeira fase, obedecendo o critério abaixo:
 Primeiro Jogo – 2º x 3º
 Segundo Jogo - 1º x 4º

3ª Fase (final): Os vencedores dos 1º e 2º jogos, disputarão a final, não havendo jogo para
definição de terceiro e quarto lugares.

Art. 11.º - Em caso de WO, a equipe perdedora não obterá pontos, enquanto a equipe
vencedora terá a seu favor 03 (três) pontos e o placar de 1x0, não sendo computado o gol
para artilharia e nem para o saldo de gols das equipes. No caso de WO a equipe, será
eliminada do Torneio.

Art. 12.º - Na 2ª fase haverá vantagem para o primeiro e segundo colocados entre os
participantes classificados para essa fase, jogando ambos pelo empate no tempo normal da
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partida da semifinal. Não haverá vantagem para nenhuma das equipes que disputarão a
partida final e decisiva da Copa Jiqui de Futebol Master -2017. Havendo empate na partida
final, haverá cobrança dos tiros livres diretos da marca do pênalti para conhecimento do
Campeão e Vice-Campeão da competição. Só poderão participar da cobrança dos tiros livres
da marca do pênalti, os atletas que estiverem dentro do campo de jogo ao final da partida.

VI - DOS UNIFORMES:

Art. 13.º - As equipes deverão apresentar o uniforme completo por ocasião de seus jogos,
não sendo permitido por hipótese alguma, a participação de atleta com figuração incompleta
ou diferente.

VII - DA PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:

Art. 14º. - Para efeito de pontuação, na fase classificatória da competição, será obedecido o
seguinte critério:
 03 (três) pontos por vitória
 01 (um) ponto por empate
 00 (zero) ponto por derrota

Art. 15º. - Caso haja a necessidade de desempate entre duas ou mais equipes na fase
classificatória, prevalecerão, pela ordem de importância, os seguintes critérios de desempate:
 Maior número de vitórias
 Maior saldo de gols
 Maior número de gols marcados
 Confronto direto
 Menor número de cartões vermelhos
 Menor número de cartões amarelos
 Sorteio
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VIII - DA PARTIDA:

Art. 16º. - As bolas utilizadas na competição serão fornecidas pelo clube.

Art. 17º. - A cobrança do lateral será facultativo ao uso das mãos ou dos pés. Na escolha da
segunda opção, a bola deverá estar parada, fora do campo de jogo.

Art. 18º. – Após o cometimento de falta, a cobrança será em tiro livre direto.

Art. 19º. - Os bancos auxiliares existentes na linha lateral do campo, serão utilizados por
atletas suplentes e pelos representantes das equipes em contenda, não sendo permitida a
presença de estranhos.

IX - DAS SUBSTITUIÇÕES.

Art. 20º. - Não haverá limite de substituições durante as partidas. As equipes poderão
realizar quantas substituições forem necessárias, sendo permitido ao jogador substituído, o
seu reingresso na partida.

Art. 21º - Todos os atletas inscritos na súmula, deverão participar da partida, permanecendo
no mínimo 10 (Dez) minutos no campo de jogo, tempo mínimo esse que poderá ser cumprido
e totalizado durante o transcorrer da partida. O atleta que se recusar, por qualquer motivo, a
cumprir esse tempo mínimo, comunicará a sua decisão a mesa de coordenação que deverá
relatar na súmula.

§ 1º - Caso qualquer atleta demonstre interesse em participar do jogo e o mesmo não seja
atendido, a equipe será penalizada sumariamente com a perda de 01(UM) ponto,
independente do resultado da partida.
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§ 2º - Não será permitido a presença no banco de reservas das equipes, de atletas suspensos
pôr cartões amarelo ou vermelho, ou mesmo pôr suspensão de cunho administrativo
disciplinar efetuado pela diretoria do clube.

X - DAS INFRAÇÕES COMETIDAS PELOS ATLETAS:

Art. 22.º- Toda infração Técnica ou Disciplinar, cometida pelo atleta no transcorrer do jogo e
até 10 minutos após o término da partida será punida pelo árbitro e devidamente reportada
na súmula de jogo.

§ 1º Fica facultado aos atletas punidos no campo de jogo ou após 10 minutos de seu término
encaminhar defesa no prazo improrrogável de 24 horas à Comissão Disciplinar.

§ 2º A defesa poderá ser acompanhada de declarações de testemunhas, dadas por escrito ou
mídia digital (vídeo ou áudio), devendo ser protocolada junto à Diretoria de Esportes,
Departamento de Futebol para encaminhamento à Comissão Disciplinar, respeitado o prazo
do § 1º, sob pena de não recebimento por intempestividade.

§ 3º O atleta punido com cartão amarelo no decorrer da partida, ficará ausente da mesma
por 02 (dois) minutos, podendo retornar ao campo de jogo com a autorização do árbitro.

§ 4º O atleta expulso da partida não poderá permanecer no banco de reservas, caso o
mesmo insista em permanecer no banco de reservas, será convidado pelo árbitro ou
mesário a se retirar. Caso a solicitação não seja atendida, a partida será paralisada até a
retirada do atleta.

Art. 23º. - Se durante a realização de uma partida, uma equipe ficar reduzida a menos de 6
(seis) atletas, o jogo será imediatamente encerrado, tomando-se as seguintes medidas:
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a) Caso a equipe adversária esteja vencendo, será mantido o placar do momento em que
o jogo foi suspenso
b) Qualquer outra situação, será registrado o placar de 1 x 0 para a equipe que não deu
causa à paralisação.

XI - DA DISCIPLINA

Art. 24º. - Será criado um Conselho Disciplinar, constituído por 3 (três) membros efetivos e 2
(dois) suplentes, todos sócios do Jiqui Country Club, não participantes da Competição,
indicados pelo Departamento de Futebol, com poderes especiais para preservar, com inteiro
rigor, a parte disciplinar do campeonato. A mesma se reunirá às terças-feiras após as
rodadas.

Parágrafo Único – A composição do conselho disciplinar será feita através de portaria.

Art. 25º. - A equipe que por qualquer motivo, utilizar-se de “atleta irregular”, em alguma
partida, perderá os pontos, mesmo se vier a obtê-los.

Parágrafo Único - Considera-se “atleta irregular” aquele não inscrito previamente na
competição ou que estiver suspenso disciplinarmente.

Art. 26º. - Não será permitido portar ou consumir bebidas alcoólicas nas áreas definidas
pelos alambrados (redes de proteção) correspondentes aos campos de futebol durante a
realização dos jogos, ficando o (s) infrator (es) sujeito (s) às punições previstas no Estatuto
Social e Regulamento Interno do clube.

Art. 27º. - Qualquer atleta que deixar de comparecer aos jogos de sua equipe sem uma
justificativa ou abandonar o campo de jogo de forma deliberada, sofrerá penalidade a ser
aplicada pelo conselho disciplinar.
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Art. 28º. - O uso de pornografia ou palavras consideradas ofensivas aos árbitros, diretores do
clube ou às pessoas presentes serão interpretadas como falta grave, sendo os infratores
punidos com o rigor da lei.

Art. 29º. - Em qualquer circunstância será permitido o recurso do atleta suspenso pelo
Conselho Disciplinar, desde que feita através de requerimento a comissão de disciplina,
dentro do prazo de 48 horas, a partir da publicação da referida punição.

§ 1º O recurso das punições disciplinares aplicadas pela comissão disciplinar deverá ser
formalizado, impressa ou eletronicamente, dirigidos à comissão disciplinar, de forma
impessoal, mediante protocolo junto à Diretoria de Futebol, que se encarregará de
encaminhá-lo à Comissão.

§ 2º O recurso deve vir assinado pelo recorrente ou por quem o represente expondo as
razões pelas quais pretende a revisão da punição.

§ 3º Os recursos serão distribuídos por sorteio a um relator da Comissão Disciplinar,
prioritariamente aos titulares ou, em caso de impedimento ou suspeição, a um suplente
convocado para elaboração de voto e submissão a seus pares para pronunciamento.

§ 4º O resultado do julgamento será devidamente publicado nos quadros de aviso da
Diretoria de Esportes, departamento de Futebol, na sede campestre.

XII– DAS PENALIDADES

Art. 30º. - Serão utilizados na disputa 02 (dois) cartões disciplinares: Os cartões AMARELO e o
VERMELHO.
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§ 1º. O atleta que receber o terceiro cartão amarelo na disputa estará automaticamente
suspenso do jogo seguinte, não cabendo qualquer tipo de recurso.

§ 2º - O atleta que receber durante a partida o cartão vermelho, será expulso da partida e
além da suspensão automática para o jogo seguinte, será julgado pelo Conselho Disciplinar da
competição, que se reunirá com base na súmula e relatório apresentado pelo árbitro da
partida.

§ 3º – O Atleta que receber no mesmo jogo, um cartão amarelo e após um vermelho, o
cartão amarelo não será contabilizado, prevalecendo o cartão vermelho que será o único
contabilizado. Sempre prevalecerá o de maior punição.

§ 4º - Os cartões amarelos recebidos pelos atletas na primeira fase da competição serão
zerados para a fase seguinte.

§ 5º - As penalidades referentes a expulsões, terão a pena máxima de duas partidas, sendo
que na reincidência essa pena máxima será dobrada. Casos de expulsão por agressão física
atípicas ao jogo serão tratadas de forma diferenciada pela comissão de disciplina da
competição, podendo o atleta até mesmo ser excluído da mesma definitivamente.

§ 6º - O atleta que receber três cartões amarelos, ficará suspenso pôr uma partida. A
suspensão se dará na partida seguinte a aplicação do terceiro cartão amarelo.

Art.31º. - A equipe que deixar de comparecer ao jogo marcado, além de caracterizar a
derrota por WO, será considerada eliminada do certame.

Art. 32º. – A equipe que receber vantagens para manipular resultados, ou que se constate
forte indicio de ato fraudulento, será o seu ato apurado pelo Conselho Disciplinar da
competição, podendo ser punido todos os atletas que compactuarem com tal situação ilícita.
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Art. 33º. - O julgamento dos atletas é de inteira responsabilidade da Comissão Disciplinar,
que se baseará nos relatórios dos árbitros, mesários e observadores indicados pela diretoria
de esportes, levando em consideração as contrarrazões apresentadas pelos atletas punidos,
quando estes assim se pronunciarem seja pela defesa seja pelo recurso.

XIII- DA ARBITRAGEM:

Art. 34º. - Todos os árbitros que atuarão na Copa Jiqui de Futebol Master- 2017, pertencem
ao quadro efetivo de árbitros da Federação Norte-rio-grandense de Futebol e serão
escalados pela comissão de arbitragem do SINDAFERN (Sindicato dos Árbitros de Futebol do
Estado do RN).

Art. 35º. - Não caberá VETO de nenhuma equipe a qualquer árbitro sob qualquer pretexto.

XIV- DAS PREMIAÇÕES:

Art. 36º. – A premiação da Copa Jiqui de Futebol Master- 2016, será a seguinte:
 Troféus e medalhas para as equipes Campeã e Vice-Campeã.
 Troféu para o artilheiro da competição.
 Troféu para o goleiro menos vazado.

Art. 37º. – Serão observados os seguintes procedimentos para a escolha do goleiro menos
vazado e artilheiro da competição.

§ 1º. - Somente concorrerá ao troféu de goleiro menos vazado o atleta que tiver participado
na posição de goleiro em pelo menos 05 (Cinco) jogos.
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§ 2º - Caso haja empate em números de gols tomados entre dois ou mais atletas que
disputam o melhor goleiro da competição, (Menos Vazado), a escolha do ganhador se dará
da seguinte forma:
- Levará o troféu o atleta da equipe que for a melhor colocada na pontuação geral da
competição.
Parágrafo § 3º - Caso haja empate em número de gols marcados entre dois ou mais atletas
que disputam a artilharia da competição, a escolha do ganhador se dará da seguinte forma:
- Levará o troféu, o atleta que a equipe for a melhor colocada na pontuação geral da
competição.

XV- DOS RECURSOS:

Art. 38º. - Todo e qualquer recurso deverá ser por escrito e enviado a comissão Disciplinar
até 48 horas (quarenta e oito) depois de publicado e julgado que aplicou penalidade
disciplinar, respeitado o disposto no art. 29, §§ 1º ao 4º.

XVI– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 39º. - As demais infrações, não constantes neste Regulamento, serão encaminhadas à
Diretoria de Futebol, pelo Conselho Disciplinar, para as providências decorrentes.

Art. 40º - Os casos omissos serão apreciados em reunião da comissão organizadora e
responsáveis pelas equipes, prevalecendo o quorum da maioria que tomará as medidas
cabíveis.

Art. 41º.– Este Regulamento entrará em vigor no momento de sua publicação no quadro de
aviso do Departamento de Futebol.
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Parnamirim, (RN) 16 de junho de 2017.

Publique-se e Cumpra-se,

--------------------------------------------------------------JIQUI COUNTRY CLUB
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL
Ivonaldo Xavier de Azevedo.
Diretor de Esporte
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