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REGULAMENTO GERAL

CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SUÍÇO INDIVIDUAL 2019/2020

OBJETIVO DA COMPETIÇÃO

Através da prática desportiva, incentivar novos grupos de participantes, promover
o gosto pela modalidade e proporcionar ao associado uma situação entre amizade e a
competição, visando unicamente o respeito esportivo entre ambos.

ART. 1º PARTICIPAÇÃO

Poderão  participar  do  Campeonato  de  Futebol  Suíço,  todos  os  atletas
devidamente inscritos na lista que estará disponível  aos sábados a partir  das 13h00
diretamente no clube com o ROBERTO PAULO RECH.

ART. 2º CATEGORIAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Por motivos de segurança, será vedada a participação de
atletas associados que não tenham a idade mínima de 16 anos, ou seja, nascidos no ano
de 2003 abaixo. Será autorizado desde que haja termo de responsabilidade por escrito
de seu pai ou responsável, sendo que o clube não se responsabiliza pelo atleta menor de
idade, o mesmo devera ser registrado em cartório.

ART. 3º ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA COMPETIÇÃO
 
A competição será organizada e administrada pelo Departamento de Esportes e os

casos  omissos  serão  julgados  pela  Comissão  Disciplinar  Desportiva  Permanente  e
Comissão Municipal de Justiça Desportiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os jogos serão estipulados pelo departamento de esporte do
clube, aos sábados, na categoria FORÇA LIVRE – INDIVIDUAL. Caso seja transferida por
motivo  de  chuva,  imprevisto,  força  maior  e  feriado  a  rodada  será  remarcada  pelo
departamento de esporte. 

O diretor  de esporte se reserva no direito de cancelar  jogos se assim
achar necessário por medidas de segurança.
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ART. 4º COMISSÃO DISCIPLINAR DESPORTIVA

A  Comissão  Disciplinar  Desportiva  serão  julgadas  em  todas  as  suas  fases  pelo
Departamento de Esporte do Clube onde será formada uma comissão para eventuais
casos em que ocorram relatório por parte da equipe de arbitragem, exceto quando se
tratar de agressão física a árbitros, atletas, sócios, dirigentes ou membros e a própria
torcida, que terá as seguintes atribuições:
Havendo qualquer irregularidade por parte de atleta,  árbitro,  dirigente e público em
geral,  caberá  a  Comissão  Disciplinar  Desportiva,  analisar  e  emitir
pareceres/relatórios  e  punições,  quando  julgar  necessário;  mesmo  que  o  fato  em
questão não tenha sido relatado pelos árbitros da partida.  Também é atribuição desta
comissão  aplicar  as  penalidades  previstas  neste  regulamento  sobre  situações  que
contrariam  os  princípios  norteadores  da  entidade  ou  regulamento  do  Campeonato
Interno de Futebol Suíço, Categoria Força Livre, Veteranos e Individual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Todos os fatos apresentados a  COMISSÃO DISCIPLINAR
PERMANENTE DO CLUBE E COMISSÃO MUNICIPAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA,
em qualquer fase da competição deverão ser comunicados aos envolvidos, que por sua
vez, em caso de sessão de julgamento, deverão comparecer ao julgamento na data e
local estabelecido pela mesma comissão, para que sejam julgados antes do término da
competição, exceto nas finais.  Caso algum dos envolvidos não possa comparecer ao
julgamento,  este  poderá  enviar  sua  defesa  por  escrito  e  não  poderá  pedir  novo
julgamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo para o árbitro entregar o relatório no departamento
de esportes  é  de  48 horas  a  contar  do término  do  jogo.  O prazo  para  as  equipes
entrarem com recurso contra qualquer irregularidade ocorrida na partida, é de 48 horas
a contar do término do jogo.

PARÁGRAFO  TERCEIRO:  Em  caso  de  omissão  por  parte  deste  Regulamento,
especialmente, com relação às penalidades aplicáveis, será aplicado ao caso, o contido
no Código Brasileiro de Justiça Desportiva em vigência.
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ART. 5º DAS INSCRIÇÕES E DOS ATLETAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Cada equipe será composta com 7 atletas, onde o monitor
realizara a composição das equipes caso algum atleta que tenha deixado seu nome na
lista, não comparecer no momento em que o monitor fizer o chamamento, este será
incluído no final da lista

PARÁGRAFO SEGUNDO:  OS ATLETAS QUE DISPUTAM O INDIVIDUAL PODEM
JOGAR POR QUALQUER EQUIPES NAS SÉRIES OURO, PRATA E BRONZE NÃO
PODENDO RETORNAR INDIVIDUAL.

ART. 6º DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Somente poderão participar dos jogos da modalidade, os
associados  rigorosamente  em  dia  com  as  obrigações  do  clube  (MENSALIDADE,
CHAMADA  DE  CAPITAL,  E  OUTRAS  TAXAS  AUTORIZADAS  PELO  CONSELHO
DELIBERATIVO), caso o associado não esteja em dia com as obrigações do clube, o
departamento de esportes retirará automaticamente os pontos do atleta infrator.

PARÁGRAFO SEGUNDO: É obrigatório, a apresentação do documento de identificação
de associados do clube (Cartão Magnético) dentro da data de validade do portador ao
anotador do jogo, sem o cartão não poderá jogar.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O atleta que foi punido pela CPJD (Comissão Permanente de
Justiça  Desportiva)  por  qual  seja  motivo,  ou  prazo  determinado,  deverá  cumpri  lá,
mesmo que o associado deixe de fazer parte do quadro social do clube, e no seu retorno
o sócio/atleta devera cumprir.

PARÁGRAFO QUARTO: todos os jogadores devem revezar  no gol  (caso não tenha
goleiro), ficando por 7 (sete) minutos marcados pelo mesário. Caso os atletas entrarem
em acordo, o atleta poderá ficar no gol num tempo de jogo a critério da equipe. 

PARÁGRAFO QUARTO:  A DEFINIR
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ART. 7º SISTEMA DE DISPUTA

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  A Classificação Final ao fim das 18 rodadas classificatórias,
serão classificados os 28 associados que mais pontuarem que atuam como jogadores de
linha e mais 04 associados que atuam como goleiro e em caso de empate na pontuação
será utilizado os critérios de desempate. Após definido os classificados será formada as
quatro equipes que disputaram as semifinais e finais determinadas pelo departamento
de esportes. As semifinais e finais do Campeonato Individual coincide com as datas das
semifinais e finais da categoria Força Livre. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Todos os jogos das fases Semifinal e Fase Final que
terminarem empatados  no tempo regulamentar,  serão decididos  através  da
cobrança de três (3) penalidades máximas diretas, sem que haja prorrogação
do tempo normal.

PARÁGRAFO QUARTO: As penalidades serão três cobranças alternadas por equipe,
persistindo o empate continuam as cobranças de tiros livres, porém, uma cobrança para
cada equipe, sem que se repita o batedor,  continuando assim até que se consiga a
diferença de um gol, tendo executado o mesmo número de penalidades as equipes.
PARÁGRAFO QUINTO: Caso algum atleta classificado não puder estar presente
na semifinal este será substituído pelo próximo mais bem classificado além dos
28 primeiros, sendo vedada sua participação na partida final ou disputa de 3º e
4º.

ART. 8º PONTUAÇÃO

Para efeito de pontuação serão considerados: Vitória 04 (quatro) pontos; Empate
02 (dois) ponto e Derrota e/ou participação 01 (um) ponto. 

ART. 9º Critérios de Desempate para a Classificação Final dos Atletas

Maior Número de Pontos;
Maior Número de Participações;
Maior Número de Vitórias;
Maior Número de Empates;
Menor Número de Derrotas;
Menor número de cartões vermelho;
Menor número de cartões amarelo;
Ordem Alfabética.
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ART. 10º DAS PENALIDADES

Estará suspenso o atleta, técnico ou dirigente que:
A) Receber um(1) cartão vermelho direto;(1 partida)
B) Receber um(1) cartão amarelo, acompanhado de vermelho;(1 partida)
C) Receber Três (3) cartões amarelos consecutivos ou não;(1 partida)
D) Receber o terceiro amarelo e também for expulso;(2 partidas)
E) Abandonar a partida (2 jogos).
F) jogar o segundo jogo da rodada (repescagem) com cartão amarelo do
jogo anterior (2 jogos)

O árbitro deverá preencher relatório de todos os cartões vermelhos
aplicados, relatando o motivo da expulsão.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  O  controle  dos  cartões  será  de  inteira
responsabilidade  dos  atletas  participantes  do  INDIVIDUAL,  serão
cobrados os cartões conforme Regimento Interno e sem o pagamento
dos mesmos antes de iniciar o jogo o atleta não poderá atuar e caso
venha  a  participar  da  partida  estando  relacionado  com  indumentária
completa (nome e número na súmula) a equipe será punida com a perda
dos pontos do jogo em questão, e o Atleta será suspenso por 30 dias.

PARÁGRAFO  SEGUNDO: O  atleta  que  receber  Três  cartões  amarelos  ou  cartão
vermelho, não poderá adentrar e/ou permanecer no campo de jogo, estando suspenso.
O  s     cartões amarelos serão zerados para a semifinal,  mas deverão ser pagos. Já os
cartões vermelhos   não   serão zerados.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Ao término da primeira fase, o atleta que for suspenso por
cartão  amarelo  (segundo  na  competição)  e/ou  cartão  vermelho  ficará  impedido  de
participar  da fase  semifinal  e  não será chamado nenhum atleta  para  recompor sua
equipe, o mesmo poderá somente a partida final ou disputa de terceiro e quarto lugar.

PARÁGRAFO QUARTO:  Valores dos cartões
 Cartão amarelo: R$ 10,00 (dez reais)
 Cartão vermelho: R$ 20,00 (vinte reais)
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ART. 11º.  SÃO PENALIDADES PASSÍVEIS DE PUNIÇÃO:

I. Agredir fisicamente o árbitro, membro da Coordenação Geral e do Conselho
Disciplinar,  atletas ou integrantes de torcida,  no decorrer  da competição,
dentro ou fora de campo de jogo, em decorrência do jogo:

Pena:  Eliminação sumária da competição.

II. Ameaça ou ofensa moral  a  árbitro,  membro da Coordenação Geral  e  do
Conselho  Disciplinar,  atletas  ou  integrantes  da  torcida,  no  decorrer  da
competição dentro ou fora do campo de jogo, em decorrência do jogo;

 Pena: Suspensão de dois a cinco jogos. Na reincidência, eliminação da
competição.

III. Insultar  representantes  e  suplentes  à  prática  de  violência  ou  conduta
antidesportiva contra árbitros e adversários, independente das equipes que
estejam atuando, cabendo à Coordenação ou ao mesário o registro dos fatos
na súmula ou relatório específico.

Pena: Suspensão de dois a cinco jogos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Das  decisões  tomadas pelo  CPJD não serão passíveis  de
recurso. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de agressão física contida no item I, a Comissão
Disciplinar Desportiva deverá obrigatoriamente encaminhar decisão para a Diretoria do
Clube para que esta tome as providências que achar necessárias com aplicação das
penalidades contidas no Estatuto e Regimento Interno do Clube.
 

 Os atletas que receberem cartão vermelho NÃO poderá mais fazer parte da partida, e
não poderá ser substituído. Os atletas que receberem cartão vermelho nos últimos
jogos de sua equipe do campeonato anterior deverão cumprir suspensão no próximo
campeonato que será realizado.
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ART. 12º DO REGULAMENTO TÉCNICO

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  O Campeonato de Futebol Suíço INDIVIDUAL regular-se-á
pelas  regras  regidas  pela  prática  comum e usual  do  Clube,  obedecendo às  normas
contidas no caderno de Regras de Futebol Suíço do Clube e a este Regulamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO:  TEMPO DE JOGO –  Os jogos  serão  disputados  em dois
tempos de 25 (vinte e cinco) minutos corridos cada, com um intervalo de 5 (cinco)
minutos.  Ambas as equipes terão direito  a  pedido de tempo técnico  sendo esse na
metade do primeiro tempo aos 12minutos, e no segundo tempo as 12 minutos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de alguma partida ser interrompida e a mesma não tiver
condições de prosseguir este jogo terá que ser concluído antes da realização da próxima rodada,
caso não tenha sido transcorrido 75% do tempo de jogo, sendo realizado novo jogo, em data
marcada pelo departamento de esportes, e caso houver transcorrido os 75% do tempo de jogo,
o placar atual será considerado como resultado final.

PARÁGRAFO QUINTO: O Departamento de Esportes se reserva no direito de adiar a
rodada, até uma hora antes do início do primeiro jogo conforme o horário que constar
na  tabela  da  competição.  A  comunicação  do  adiamento  da  rodada  será  feita
exclusivamente por meio do SITE DO CLUBE www.gremioindustial.com.br

ART. 13º UNIFORMES

É proibido jogar de boné, brincos, correntes e/ou objetos estranhos a prática desportiva.
Somente o goleiro poderá usar o boné. É obrigatório vir de calção e meião cano longo,
pois a camisa é cedida pela Organização o calção térmico e a camisa térmica poderá ser
de qualquer cor, desde que não seja da mesma cor da equipe adversaria, caso contrário
o árbitro deverá pedir para o atleta retirar. Descumprindo essas normas, será passível
de cartão.  Se no horário  do jogo,  o associado não estiver presente,  o mesmo será
excluído da lista de espera.

ART. 14º. DISPOSIÇÕES FINAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os árbitros são soberanos no decorrer da partida e até 24
(vinte  quatro)  horas  após  o  término  da  rodada,  sendo  que  seus  relatórios  serão
inteiramente acatados, salvo se incongruentes com a realidade dos fatos presenciados
pela Coordenação Geral.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Não cabe veto a nenhum árbitro por parte de uma ou mais
equipes.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Toda e qualquer reclamação, protesto contra o árbitro deverá
ser enviada ao departamento de esportes no prazo de 48 horas a partir do término da
partida.
PARÁGRAFO QUARTO: Obrigam-se todos os integrantes das equipes a cumprir, acatar
e respeitar as decisões contidas neste regulamento, sendo que o ato de inscrever-se na
competição implica na presunção de conhecimento das regras por parte de todos os
integrantes.

LEIA-SE E CUMPRA-SE.

  MICHEL LINO VIERO SANDRO P. PISSININ
     Secretário de esporte                                                                Diretor de Esporte
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