CAMPEONATO MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DE GOIÁS – GO
3ª EDIÇÃO – TAÇA SANTA TEREZA – 1ª DIVISÃO 2.015
NORMAS ESPECIAIS
CAPITULO – I – DA DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Art. 1º - A Secretaria Municipal de Esporte fará realizar a 3ª edição do campeonato
municipal de 2015, categoria amador futebol de campo. Equipes participantes: Campina Verde,
Juventus, Lan House WG, Los – Hermanos (Formoso), Serra de Campo, Setor Aeroporto.
CAPITULO II – DO CONTROLE E DURAÇÃO DO CAMPEONATO
Art. 2º - O campeonato será organizado pela secretaria municipal de esporte de Santa
Tereza e terá duração de sete (8) finais de semana.
Art. 3º - São atribuições de Secretaria Municipal de Esporte de Santa Tereza – GO.
a) Os boletins de inscrição de atletas deverão ser entregues até domingo dia 18 e 19/04/15
(mínimo 11 atletas). As inscrições vão encerrar no dia 26/04/15. Depois de encerrada as
inscrições se a equipe tiver com 12, 13, 14... Atletas inscritos ela vai continuar com os 12, 13, 14...
Atletas inscritos, e assim sucessivamente. Cada equipe terá direito de escrever 20 atletas sendo
três de outros municípios.
b) A Secretaria Municipal de Esporte poderá estabelecer e alterar se necessário o período das
disputas (partidas). Se houver alteração na tabela as equipes deverão ser informadas através de
ofícios, e-mail ou celular. Isso só vai acontecer se for necessário, são vários os fatos que pode
acontecer.
c) A Secretaria municipal de Esporte de Santa Tereza irá decidir sobre todos os casos
omissos dentro do campeonato municipal. Punir atletas, dirigentes, perda de pontos atleta
irregular, sair de campo sem a autorização do árbitro, não comparecer no local da partida.
Perda de pontos para a equipe adversária.
d) Jogos adiados jogar no meio de semana (terça ou quinta feira).
e) Cada equipe poderá fazer sete (7) substituições por partida.
f) Cada equipe poderá levar a campo, 11 atletas titulares e 9 reservas, num total de 20 atletas e
mais 3 dirigentes. As equipes serão informadas através de ofícios, e-mail ou celular. Isso só vai
acontecer se for necessário, são vários os fatos que pode acontecer.
g) A Secretaria municipal de Esporte de Santa Tereza irá decidir sobre todos os casos
omissos dentro do campeonato municipal. Punir atletas, dirigentes, perda de pontos atleta
irregular, sair de campo sem a autorização do árbitro, não comparecer no local da partida. Perda
de pontos para a equipe adversária.
h) Jogos adiados jogar no meio de semana (terça ou quinta feira).
i) Cada equipe poderá fazer sete (7) substituições por partida.
j) Cada equipe terá que ter uniforme (camisa, calção e meias em cores iguais e chuteira). Camisa
igual troca a equipe mandante da partida (esquerda da tabela). A prefeitura vai doar uniforme
(Camisas, calções e meias).
h) As relações dos atletas vão estar anexadas na sumula do árbitro e do mesário.
i) Atleta que assinar para uma equipe não poderá assinar para outra equipe só se o diretor da
equipe QUE ELE ASSINOU 1º der a liberação.
j) Atleta que assinar para duas equipes a equipe que der entrada primeiro terá o direito de ficar
com o atleta a menos que haja liberação do diretor da outra equipe.

k) Nenhuma partida do campeonato municipal poderá continuar com menos de 7 atletas
em campo. Se houver má fé por parte dos atletas a equipe perderá os 3 pontos para a
equipe adversária, se tiver perdendo o resultado continua. Se for na semifinal ou final a
equipe será eliminada do campeonato municipal de 2015.
l) Nenhum atleta poderá entrar em campo sem o uniforme de sua equipe.
m) Os atletas escolhidos e sorteados neste ano de 2015 vão continuar sendo inscritos nas
mesmas equipes até 2016, para trocar de equipe tem que haver acordo entre as equipes.
(Comissão julgadora: Secretario municipal de Esporte de Santa Tereza, um mesário e um
dirigente que não tenha interesse no caso).
n) Cada time terá 30 minutos para entrar em campo antes de iniciar e no intervalo 15
minutos, se a sua entrar em campo depois do prazo marcado a seu time vai perder um (1)
ponto, seja no inicio da partida, ou no intervalo.
n.1 – No jogo das 14 horas, a partida vai iniciar até as 14:30 horas e vai terminar até às
16:20 horas. Você pode iniciar a partida com sete (7) ou mais atletas, se não seu time vai
perder o ponto.
n.2 – No jogo das 16 horas, a partida vai iniciar até as 16:30 horas e vai terminar às 18:30
horas. Você pode iniciar a partida com sete (7) ou mais atletas, se não seu time vai perder
o ponto. Dê ciência a seus atletas e cumpra se.
o) Casos omissos são aqueles que não constam do regulamento para isso já temos a comissão
julgadora.
CAPITULO III – FASE DE CLASSIFICAÇÃO
Art. 4º - Vão participar do campeonato municipal seis (6) equipes: GRUPO “A”: Campina
Verde, Juventus e Lan House WG. GRUPO “B”: Los-Hermanos (Formoso), Serra de Campo e Setor
Aeroporto. GRUPO “A” x GRUPO “B”jogos de ida e volta na 1ª fase.
a) 1º e 2º turno – vão classificar na primeira fase duas equipes de cada grupo as que somarem
mais pontos ganhos dentro de seus grupos.
b) Semifinal – GRUPO “C”: 1º do “A” x 2º do “A”. GRUPO “D”: 1º do “B” x 2º do “B” partida
única se terminar empatada pênaltis (modelo FIFA), se o empate continuar cobranças de uma a
uma até que tenha um vencedor. Os vencedores da semifinal vão a final.
c) Final o critério é o mesmo da semifinal se empatar pênaltis.
OBS: TODAS AS PARTIDAS DA SEMIFINAL E FINAL SERÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SANTA
TEREZA – GO.
Art. 5º - No campeonato municipal de 2.015 a contagem dos pontos será da seguinte

forma:
a) Vitória – 3 pontos
b) Empate – 1 ponto
c) Derrota – 0 ponto
Art. 6º - Se houver igualdade de pontos ganhos na primeira fase, critérios para desempate:
1º) maior número de vitória;
2º) Saldos de gols a favor;
3º) Maior número de gols marcados;
4º) Defesa menos vazada (menor número de gols sofridos);
5º) Menor número de cartões vermelhos;
6º) Menor número de cartões amarelos;
7º) Sorteio

CAPITULO IV – ARBITRAGEM
Art. 7º - Dentro de campo o árbitro será a única autoridade competente para suspender
uma partida.
Art. 8º - O trio de arbitragem mais o mesário serão da Liga Desportiva do Norte Goiano.
Vamos usar os trios de arbitragem da região norte de Goiás.
Art. 9º - Vetar árbitro só se a equipe pagar a arbitragem.
CAPITULO V – DO REPRESENTANTE
Art. 10º - Responsabilidade do Mesário;
a) Colher as assinaturas dos atletas das duas equipes (20) atletas de cada equipe mais (03)
assinaturas da comissão técnica de cada equipe, total 23 assinaturas de cada equipe;
b) Bolas secretaria municipal de esporte (uma bola).
c) Camisas iguais trocam a equipe mandante da partida, esquerda da tabela.
d) O mesário tem que informar as equipe sobre os atletas com dois cartões amarelos, cartão
vermelho (não pode jogar);
e) Se o atleta não constar da relação da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, não pode jogar a
menos que receba um documento do secretario municipal de esporte;
f) O mesário tem que fase relatório dos fatos ocorridos na partida, conferir com o árbitro os
cartões amarelos e vermelhos (se houver), informar a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
sobre o que ocorreu na partida;
g) Quem comanda a documentação da secretaria municipal de esporte é o mesário, quem
comanda a partida é o árbitro, depois da partida entregar para o árbitro a documentação do
mesmo.
h) Informar a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE o resultado da partida logo após a partida;
i) Qualquer equipe tem direito de ver a sua relação de atleta, para ver a relação de atletas da
outra equipe tem que ser autorizado pela Secretaria Municipal de Esporte.
j) O árbitro ou qualquer outra pessoa não pode colocar atleta para jogar sem constar da relação
da Secretaria Municipal de Esporte;
k) Ofício para o policiamento Secretaria Municipal de Esporte o mesário tem o ofício.
CAPITULO – VI – DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES
Art. 11.º - As infrações disciplinares serão procedidas e julgadas nas formas das leis
esportivas estabelecidas pelo CBJD, todos serão julgados pela comissão organizadora do
campeonato municipal.

JULGAMENTO DE ATLETAS E DIRIGENTES EXPULSOS E INVASÃO DE CAMPO

a) Expulsão simples: mão na bola, segurar pela camisa, pelo calção, pelas pernas ou 2º amarelo –
pena cumprir a partida automática uma partida.
b) Expulso grave atleta: cotovelada, tapa, trocar tapas, trocar ponta pé, troca de empurrões e
carrinho violento – pena duas partidas.
c) Expulsão grave atleta e dirigente (xingar): árbitro, assistentes ou mesário. Pena duas (2)
partidas.
d) Expulsão agressão física contra árbitro, assistente, dirigente ou atleta pode ser de sua equipe
ou da equipe adversária. Pena: eliminação da competição de 2015 e próximo campeonato
municipal que participar. A PENA PODERÁ SER DE 0 PARTIDAS A CONTAR DA DATA DA
EXPULSÃO PARA CUMPRIR EM 2015 O ATLETA TEM QUE ESTA INSCRITO.
e) Invasão de campo por torcedores, atletas e dirigentes. Pena: perda de pontos para a
equipe adversária (três pontos).
& Se a invasão de campo for dos dois lados e a partida não continuar o resultado da
partida será mantido. O atleta causador do tumulo será punido de acordo com as
penalidades do artigo 11º.

& Abandono de campo por alguma das equipes os pontos vão a julgamento. Se o
abandono de campo for por parte da equipe perdedora o resultado será mantido.
& Se o abandono for por parte da equipe vencedora o resultado vai a julgamento.
Vamos apurar os fatos.
f) As partidas cujos pontos forem julgados pela comissão o resultado será sempre de um a zero (1
x 0) e gol vai para o capitão da equipe que ganhou os pontos.
g) As equipes participantes do Campeonato municipal de Santa Tereza, de 2014, por se só já estão
de acordo com este REGULAMENTO. As leis esportivas serão de acordo com as leis brasileiras
(CBJD).
CAPITULO VII – POLICIAMENTO
Art. 12º - O policiamento será o da viatura, o ofício vai esta com o mesário. Para ir
policiamento na Serra de Campo terá que pagar a despesa do policiamento.
CAPITULO VIII – DA PREMIAÇÃO
Art. 13º - Premiação em dinheiro R$ 3.000,00 (três mil reais). Campeão R$ 1.600,00 vicecampeão R$ 1.200,00 goleiro R$ 100,00 artilheiro R$ 100,00.
a) Equipe campeã – Um troféu pequeno mais 20 medalhas.
b) Equipe vice-campeã – um troféu pequeno mais 20 medalhas
Parágrafo único: Mais uma vez, os casos omissos deste regulamento serão julgados pela
comissão do campeonato municipal de 2.015.
Sala da secretaria municipal de esporte, aos 16 dias do mês de abril de 2.015.

Josiel Gonçalves Reis
Secretario de esporte

