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CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL ADULTOS - 1° SEMESTRE 2022 
REGULAMENTO e INFORMAÇÕES 

 
 

• Os jogos serão aos sábados as 10h da manhã. Na última rodada da 1ª. Fase, os jogos serão nos seguintes 
horários, 9h00; 10h00 e 10h30 nos campos 1 e 2. A tolerância será de 15 minutos, caso uma equipe não esteja 
pronta em campo para início da partida as 15min após marcado o horário de início será punida com WO. Em caso 
de duas equipes atrasadas será declarado WO duplo. Os jogos serão de 80 minutos com 2 tempos de 40 minutos.  

 

• Todos os jogadores inscritos deverão jogar no mínimo 20 minutos. O Jogador que faltar 2 vezes, sem 
justificativa, será facultativo a sua escalação para os Jogos restantes da sua Equipe. 

 

• Os Capitães escolherão 3 ou 4 goleiros que por sua vez serão sorteados toda rodada, para ver em qual equipe 
jogará. A regularização da entrada do não-associado é de responsabilidade dos capitães das equipes, que deverão 
entrar em contato com a Secretaria de Esporte logo na semana que antecede o Campeonato para providenciar a 
liberação na portaria (Nome completo e CPF). 
 

• O jogador deverá trajar o uniforme cedido pela organização do campeonato. Não poderá jogar o inscrito que 
utilizar calção ou meião de clubes de futebol, sob pena de ser expulso. 

 

• Vitória – 3 pontos 
Empate – 1 ponto                                                                     
Derrota – 0 ponto (exceto em caso de W.O.)                  W.O. – perde 1 ponto 
O WO será considerado o placar de 3 X 0 
 

• Critério de desempate: 

• - Confronto direto (entre duas equipes) 

• - Maior número de vitórias  

• - Saldo de gols 

• - Maior número de gols marcados 

• - Sorteio 
 

• Na 1º fase jogam todos contra todos, classificam-se para a semifinal os 2 melhores colocados. As outras 4 
equipes disputam a chamada repescagem onde os jogos serão os seguintes: 

              10h:00 - CAMPO 01 - JOGO 01 - 4° Colocado       X     5° Colocado; 

              10h:00 - CAMPO 02 - JOGO 02 - 3° Colocado        X     6° Colocado; 

Os vencedores dos jogos acima, classificam para a semifinal. O 3° e 4° colocado jogam pelo empate no tempo 
normal. 

 

• Na semifinal o 1° e 2° colocados jogam pelo empate no tempo normal e os jogos serão os seguintes: 

              10h:00 - CAMPO 01 - JOGO 01 - 2° Colocado       X     Melhor Campanha após repescagem; 

              10h:00 - CAMPO 02 - JOGO 02 - 1° Colocado        X     2°melhor campanha após repescagem;            

 

• Na final não haverá vantagem, em caso de empate (prorrogação 10 X 10) e persistindo o empate, 5 pênaltis 
para cada lado e em seguida cobranças alternadas. 
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• A Equipe que colocar em campo 1 jogador que não esteja na lista dos Inscritos perderá 3 pontos por partida. 
 

• Haverá impedimento a partir da linha da grande área e as faltas são todas diretas. 
 

• Cartões: Amarelo (3 cartões o jogador ficará de fora no próximo jogo) e Vermelho (1 cartão o jogador ficará de 
fora da próxima partida). Para a semifinal os cartões serão zerados (se algum jogador receber o 3° cartão na 
última rodada de sua equipe na 1a. fase, este estará suspenso da semifinal) 

 

• Se qualquer jogador abandonar sua equipe em campo, pretender ou executar agressões a companheiros, 
adversários ou árbitros, receberá o cartão vermelho e estará automaticamente eliminado do Campeonato e 
encaminhado para comissão de sindicância da SHC. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo 
Diretor de Futebol e Comissão Organizadora (Capitães das equipes). 
 

 

 

 

 


