REGRAS 2° TORNEIO
1º As

inscrições serão válidas quando feita em ficha própria fornecida pela organização.

2º - As fichas de inscrições e o regulamento da competição serão disponíveis através no
local

do

organizador

do

evento

esportivo.

3º - O valor da inscrição será de R$ 375 (Trezentos e setenta cinco) por equipe.
4º - O pagamento deverá ser efetuado no ato da inscrição. Em deposito Bancário
5º - As inscrições serão realizadas até o dia 02 de agosto de 2013 e terão limite por 8
equipes.
6º - A equipe que não se inscrever o número máximo de atletas (15), não poderá
completá-la até o início da primeira partida.
7º - As equipes participantes deverão apresentar-se com uniformes padronizados,
(camisa, short, meão). Os jogadores poderão jogar com chuteiras socyte, sendo proibida
qualquer chuteira com trava e qualquer outros calçados. Recomendamos o uso de
caneleiras para todos os jogadores participantes.
8° - Não serão permitidos atletas menor de 18 anos.
9° - Não serão permitidos atletas federados com atuação na liga de Parauapebas.
10°- Todas as equipes terão que se apresentar no dia do jogo com sua bola, é de
responsabilidade dos capitães recolher as suas após o jogo.
11° - Será cobrada uma taxa de custo de 82,00 sendo revestida no pagamento do campo
e juiz, a mesa não será paga.
12º - Os atletas deverão apresentar antes do início de todos os jogos documento oficial
com foto (carteirinha).
13º - O "2º Campeonato, será realizado a partir do dia 17/08/2013, no CTG Centro de
Tradições Gaúcha, os jogos terão inicio as 17:00 horas, com tolerância de 10 minutos, a
equipe

que

não

cumprir

determinado

horário

será

penalizada

com

WO.

16º - O 1º Campeonato será disputado por 8 (oito) equipes em jogos de ida e volta. O
sistema de disputa deste torneio será em 3 (Três) fases:
1. Primeira fase: Jogos de ida e volta.
2. Segunda fase: Semifinais.
3. Terceira fase: disputa do terceiro Lugar e final.
19º - Todos os jogos nas diversas fases terão a duração de 25 X 25 minutos, 5 minutos
para descanso, Semifinal, disputa do terceiro lugar e final, 30x30.

20° - Não a limites para as substituições, mas só poderá ser realizado no espaço
demarcado.
21º - PREMIAÇÃO
1° Colocado troféu, medalhas e 1500,00 (um mil e setecentos reais)
2° Colocado, medalha e 1000,00 (Um mil reais)
3° Colocado, medalha e 500,00 (Quinhentos reais )
A premiação é feita com o dinheiro da inscrição das equipes, é de responsabilidade do
Leandro Miranda recolher a inscrição e repassar como premiação.
22º - Com o objetivo de coibir a violência e condutas antidesportivas, serão aplicados os
seguintes

cartões

disciplinares:

a) cartão amarelo advertência (no caso de duas advertências para o mesmo jogador, o
árbitro

deverá

aplicar

o

cartão

vermelho)

b) cartão vermelho expulsão (o atleta não poderá ser substituído)
§ 1º - Haverá contagem de cartões amarelos para fins de suspensão automática.
§ 2º - O jogador que receber cartão vermelho, em qualquer fase da competição,
cumprirá suspensão automática de 01 (um) jogo, sendo que de acordo com a gravidade
da transgressão, poderá receber outras punições por parte da Organização do Evento.

