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CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL VETERANO 2022 

 

Principais itens do Regulamento 

 

 

1. O Jogo será de 80 minutos com dois tempos de 40 minutos, substituições livres.  

 

2. Os Jogos na 1ª. fase serão as 08h00 e 9h40. Apenas os jogos das 8 horas terão tolerância de 10 minutos 

para início. Não haverá exceção para nenhum time. No máximo as 08h10 o árbitro dará início ao jogo 

decretando o W.O. para o time que não estiver pronto para o início da partida (contar com menos jogadores 

em campo que o limite estabelecido no item “3”). O W.O, implicará em perda do jogo da equipe infratora e o 

placar a se considerar será de 4 X 0. Nas quartas de final, os jogos agendados para as 8h30 seguirá o 

mesmo critério (10 minutos de tolerância) 

 

3. O número máximo de jogadores de uma equipe em uma partida são 10 (dez) e o número mínimo é 07 (sete). 

 

4. Inscrições – Encerradas as inscrições não haverá precedente para novos inscritos, nem mesmo se um time 

perder um jogador por motivo de contusão ou viagem. 

 

5. Todos os jogadores deverão jogar, por partida, no mínimo 20 minutos desde que presentes no início do jogo.  

 

6. Se for verificado que algum inscrito jogou menos de 20 minutos sem ser de sua vontade o capitão dessa 

equipe será cobrado e essa equipe poderá sofrer punições. Essa pena será definida em reunião com a 

participação de comissão organizadora (capitães e diretoria adjunta de futebol SHC). A punição poderá ser 

desde advertência até perda de pontos por infração. Se essa infração ocorrer em fase “mata-mata” a equipe 

infratora estará eliminada. 

 

7. A hipótese acima não se aplica a casos de contusão e nas hipóteses contempladas no item abaixo. 

 

8. O Jogador que se apresentar no jogo com atraso superior a 10 minutos, que faltar duas vezes consecutivas 

sem justificativa (exceto viagem a serviço, contusão, doença e outros) poderá não ser escalado.                                             

 

9. Critério de desempate: 

a. Confronto direto (havendo mais de dois times empatados, passa para o critério "b em diante") 

b. Maior número de vitórias 

c. Saldo de gols 

d. Maior número de gols marcados 

e. Sorteio 

 



 
 

Sociedade Hípica de Campinas 
Rua Buriti, s/nº (Estrada de Souzas) – Bairro da Palmeiras – Campinas – SP 

C.P. 445 – Cep. 13.092-566 – PABX: (19) 3794-6010 | www.hipica.com.br 

10. Penalidade 

        Cartão Vermelho - Expulso de campo por atitude antidesportiva grave ou agressão. Automaticamente não 

jogará o próximo jogo e; vai para comissão, que poderá aumentar a punição.  

        Cartão Azul – Expulso de campo, equipe ficará com um a menos neste jogo, porém o atleta não será 

suspenso da próxima rodada. 

                Cartão Amarelo – Não será cumulativo, mas caso um jogador no mesmo jogo (inclusive prorrogação) for 

advertido duas vezes com cartão amarelo estará expulso do jogo (cartão Azul ou Vermelho - critério da arbitragem). 

  

11. Forma de Disputa 

FASE DE CLASSIFICAÇÃO. 

Na 1ª fase jogam todos contra todos, computando-se no caso de vitória 3 pontos ao vencedor e nenhum 

ponto ao perdedor. No caso de empate será computado 1 ponto para cada time. 

Ao final da fase de classificação, o 1° e 2° colocado classificam-se direto para a SEMIFINAL, já o 7° e 8° 

colocado estarão eliminados. Farão uma partida  

QUARTAS DE FINAL 

*8h:30 - JOGO 01 – (Campo 01) 3° Colocado    x    6° Colocado 

*8h:30 - JOGO 02 – (Campo 02) 4° Colocado    x    5° Colocado 

 

SEMIFINAIS 

*8h:00 - JOGO 03 - CAMPO 01 - 2° COLOCADO     X     VENCEDOR DO JOGO 01 

*9h:45 - JOGO 04 - CAMPO 01 - 1° COLOCADO     X     VENCEDOR DO JOGO 02    

 

FINAIS 

*JOGO FINAL 8h:15: disputado entre os vencedores das semifinais; 

        OBS.: *Nos jogos acima não haverá vantagem de qualquer espécie. Caso o jogo no tempo normal termine 

empatado haverá prorrogação de 10 X 10, persistindo o empate haverá Pênaltis (serão cinco pênaltis alternados 

e depois um a um). 

                  *Os jogos estão, em princípio, nesses horários em virtude da expectativa de poder ter transmissão ao vivo 

 

12. Os jogadores só terão condições de jogo com uniforme completo calção, meia e camisa. 

      Os jogadores terão a obrigação de levar o uniforme para casa e trazê-lo para o próximo jogo. 

             Não é permitido o uso de uniformes (shorts e meias) de times de futebol. 

 

13. Caso qualquer jogador abandonar sua equipe em campo, pretender ou executar agressões a companheiros, 

adversários ou árbitros, receberá o cartão vermelho. Será julgado por uma comissão formada pelo Diretor de 

Futebol e capitães das equipes, podendo ser excluído do campeonato, sem prejuízo de outras medidas 

disciplinares aplicadas pela comissão de sindicância do Clube. 

 

14.  Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo Diretor de Futebol e Comissão Organizadora. 


