PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D`ARCO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

II COPA BACELAR DE FUTEBOL AMADOR
TAÇA ZEZÉ BACELAR

R E G U L A M E N T O / TEMPORADA 2018
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º A “II COPA DE FUTEBOL AMADOR 2018,
promovido, organizado e dirigido pelo Departamento
do Piauí, conforme o disposto neste Regulamento,
Departamento de Futebol, e legislação em vigor,
da Prefeitura do Município de Pau D’Arco do Piauí.

TAÇA ZEZÉ BACELAR”, será
de Futebol de Pau D’Arco
no Código Desportivo do
Departamento de Esportes

Artigo 2º Participarão
do
Campeonato as
Equipes
a
seguir
relacionadas, e que se submetem aos termos do presente Regulamento:
1.ALMESSEGAS
2.CASTELETE
3.FONTE NOVA
4.SÃO FRANCISCO

5.ALEGRE
6.FAVEIRA
7.INDEPENDENTE
8.VILLA REAL

9.SARAIVA
10.BURITI DO MEIO
11.NOVO ORIENTE

DO SISTEMA DE DISPUTA
DAS FASES E DA CONTAGEM DE PONTOS
Artigo 3º
a)
b)
c)
d)

O Campeonato será disputado pelas Equipes em:

PRIMEIRA FASE;
SEGUNDA FASE;
FASE SEMIFINAL;
FASE FINAL.

Artigo 4º O Campeonato será regido pelo sistema de pontos ganhos de acordo
com os seguintes critérios:
a)
b)
c)
d)

Por vitória
3 (três)
pontos ganhos;
Por empate
1 (um) ponto ganho;
Por derrota
0 (zero)
ponto ganho
Por WO (dablio O)
3 (três) pontos ganho, sem contar saldo de gols
§ único – entende-se por WO (DABLIO O) a partida em que só uma equipe
entrou em campo preenchendo os critérios estabelecidos.

Artigo 5º A
Primeira
Fase
será
disputada
pelas
11
(ONZE) Equipes
relacionadas no Artigo 2º, divididas em 3 (TRES) Grupos: Sendo os grupos
“A” e ”B” serão compostos com 04 (QUATRO) equipes cada; e o grupo e “C” de
03(TRES) equipes.

Artigo 6º

Formará o Grupo “A”, “B” e “C”, as seguintes Associações:

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

VILLA REAL

FONTE NOVA

SÃO FRANCISCO

NOVO ORIENTE

SARAIVA

INDEPENDENTE

BURITI DO MEIO ALEGRE
FAVEIRA

CASTELETE

ALMESSEGAS
DA DISPUTA DA PRIMEIRA FASE

Artigo 7º A PRIMEIRA FASE, será disputada com as Equipes jogando entre
si, no próprio Grupo, classificando-se para a Segunda Fase as (02) duas
primeiras colocadas de cada grupo.
Parágrafo único. Nesta fase, regra geral, ocorrerão duas partidas por tarde,
salvo, casos de motivo de força maior.
DA DISPUTA DA SEGUNDA FASE
Artigo 8º A
SEGUNDA
FASE,
será
disputada
pelas
6
(SEIS)
Equipes
classificadas, em uma única partida sem vantagem para as equipes de acordo com
esta sequencia.
• JOGO 16 – 1º A X 2º C
• JOGO 17 – 1º B X 2º A
• JOGO 18 – 1º C X 2º B
I.
II.

Havendo empate nesta partida a disputa será por pênaltis em 5 (cinco)
cobranças alternadas, e permanecendo empate, em cobrança alternadas até
que uma equipe seja considerada vencedora.
Nesta fase, classificarão para fase seguinte as 3 (três) equipes
vencedoras e a equipe perdedora que obtiver melhor desempenho nesta
fase.
DA DISPUTA DA TERCEIRA FASE / semi-final

Artigo 9º A TERCEIRA FASE, será disputada pelas 04 (QUATRO) Equipes
classificadas na Segunda Fase, em uma única partida sem vantagem para as
equipes, c o n f o r m e a s e q u e n c i a :
• Jogo 19 – vencedores dos jogos 16 (DEZESSEIS) e REPESCADO (melhor perdedor
da segunda fase)
• Jogo 20 – vencedores dos jogos 17 (DEZESSETE) e 18 (DEZOITO) da segunda
fase.
DA DISPUTA DA FASE FINAL
Artigo 10º A FASE FINAL será disputada entre os vencedores
semifinal, em uma única partida sem vantagem para as equipes.

da

fase

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Artigo 11º No caso de igualdade de pontos ganhos entre duas ou mais Equipe,
em qualquer colocação ao final da PRIMEIRA FASE para efeito de desempate,
aplicar-se-ão, pela ordem e sucessivamente os seguintes critérios, levando-se
em consideração os resultados desta fase:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Houver conquistado o maior saldo de gols positivos;
Confronto direto;
Houver conquistado maior número de gols a favor;
Menor número de gols sofridos;
Menor número de cartões vermelhos
Menor número de cartões amarelos
Sorteio público na sede do Departamento de Futebol.

Artigo 12º
Na segunda fase, para fins de classificação, será observado
somente o resultado desta fase e adotados os seguintes critérios de
classificação seguindo a ordem.
1º vitória
2º empate
3º menor números de gols sofridos
4º maior número de gols feitos
5º menos cartões vermelhos
6º menos cartões amarelos
7º sorteio público na sede do Departamento de Futebol
I.

Não será observado para fins de critérios de desempate para o melhor
perdedor (REPESCADO)os gols da disputa de pênaltis.
Artigo 13º Em caso de empate, nos jogos da segunda fase em diante, haverá
disputa por pênaltis, em 5 (cinco) cobranças alternadas. Se persistir empate,
continuam cobranças alternadas de 1(um) pênalti para cada equipe até que uma
saia vitoriosa.
Artigo 14º O mando das partidas será determinado pelo Departamento de Futebol,
as entidades mencionadas à esquerda da tabela, serão as mandantes dos jogos,
para efeito de troca de uniforme.
Parágrafo único. Após aguardar (quinze)15 minutos a Equipe não cumprir o
disposto neste Artigo, referente a troca de uniforme pagará uma multa de R$
50,00(cinquenta reais), o u em comum acordo entre as equipes.
Artigo 15º Não será permitido a
inversão
determinadas pelo Departamento de Esporte.

de

mando das

partidas,

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 16º Os atletas participantes deste Campeonato, estarão devidamente
registrados na seção de registro do Departamento de Futebol de Pau D’Arco
do Piauí, observadas as restrições constantes na legislação esportiva
competente, bem como, o disposto no presente Regulamento.
§ único – As liberações de atletas somente serão realizadas pelo Depto de
Esporte após apresentação da carteirinha de identificação do atleta
expedido pelo Departamento ou apresentação de documento oficial com foto, mais
titulo de eleitor deste município.
Artigo 17º O

atleta que

constar

na ficha de inscrição

de uma equipe não

poderá transferir-se para outra equipe.
§ único Os atletas ao ser inscreverem para o Campeonato deverão estar
ciente de seu estado de saúde e de estar capacitado para a participação,
gozando de saúde perfeita, eximindo a entidade organizadora de qualquer
responsabilidade.
Artigo 18º As inscrições de atletas se encerrarão no dia da primeira partida
da equipe.
I.
Nesta data, cada equipe deve entregar a seguinte documentação exigida:
a) Copias do título de eleitor e documento de identificação de cada
jogador,
b) Ficha Coletiva preenchida com dados e assinatura dos membros da
equipe (diretor do clube, técnico, auxiliar técnico e jogadores).
c) Jogadores que ainda não votam devem apresentar declaração da escola
deste município e termo de autorização assinado pelos pais ou
responsáveis.
Artigo 19º Os atletas que venham fazer duplicidade de ficha, isto é
inscrever-se para duas ou mais Equipes que participem dos Campeonatos,
estarão suspensos da competição.
§ primeiro
Conforme combinado com representantes das equipes, Só
poderão participar do campeonato, jogadores que votem no município de Pau D’Arco
do Piauí, exceto o clube do ALEGRE que poderá utilizar-se de 06 (seis) jogadores
que já atua a bastante tempo na equipe.
§ segundo - Será permitido aos menores de 16 (dezesseis) anos inscrever na
competição mediante autorização dos pais e com comprovante de matricula escolar
em instituição de ensino deste municipio.
Artigo 20º Cada Equipe poderá inscrever no máximo 23 (vinte e três ) jogadores
e no mínimo 15 (quinze) jogadores; sendo permitido
fazer 5 (cinco)
substituições por partida, e ter no máximo 11 (onze) atletas no banco de
reservas, devidamente uniformizados.
Artigo 21º Não será aceito Inscrição de atletas e Dirigentes que estiverem
punidos pelo Departamento de Esporte.
Artigo 22º É obrigatória a apresentação da carteira de identidade e titulo de
eleitor do atleta quanto solicitado pela comissão organizadora, junto à mesa
do Delegado da partida, para a conferência antes do início de cada partida,
salvo; por algum motivo devidamente justificado pelo clube interessado,
assim como a obrigatoriedade da assinatura de todos os atletas na relação
nominal que acompanha a súmula de jogo.
DAS ATRIBUIÇÕES DA LIGA DE FUTEBOL
Artigo 23º Compete à Departamento de Futebol de Pau D’Arco do Piauí:
a) elaborar as tabelas do Campeonato;
b) tomar todas as
providências
de
ordem técnica
necessárias
à
realização do campeonato;
c) designar
ou
alterar
dia, local e
horário
para realização
das partidas;
d) escalar os representantes;
e) aprovar
ou
não, as
partidas, após tomar conhecimento
dos
relatórios dos árbitros e representantes;
§ Único Os Árbitros serão designados pelo Departamento de Esporte de Pau

D’Arco do Piauí.
Artigo 24º As Equipes participantes do Campeonato, deverão estar quites com
o Departamento de Esporte de documentação dos atletas, caso contrário estará
impedida de disputar o Campeonato.
Artigo 25º Os
Recursos
só serão aceito mediante oficio, independente do
deferimento ou não do Recurso.
§ Cada equipe tem o prazo de 48 (quarenta e oito horas) após o término do jogo
para interposição de recurso, igual período para contestação a contar da
citação.
DAS INFRAÇÕES E SUAS PENALIDADES
Artigo 26º As infrações disciplinares, serão processadas e julgadas na forma
estabelecida pela Comissão Organizadora, em última instância, na forma
estabelecida pela Legislação vigente, sem prejuízo das sanções de natureza
regulamentar e administrativa, previstas neste Regulamento.
ARTIGO 27º Série de 3
(três)
cartões
amarelo,
suspensão automática da
partida subsequente, exceto fase final; cartão vermelho, suspensão automática
da partida subsequente, Diretores expulsos, também estarão suspensos da
partida subsequente.
§ único O controle da contagem do número de Cartões Amarelos e Vermelhos
pelos atletas é de responsabilidade dos clubes.
Artigo 28º A interrupção da partida deverá ser imediata no caso de Agressão
Física consumada, ao Árbitro, Assistente, Representante ou a qualquer Membro
da Comissão Organizadora e Departamento de Esporte. A equipe causadora da
agressão quer seja por torcida, atleta, dirigente, diretor ou membros da
Equipe, serão considerados perdedores. No caso de agressão pelas duas
equipes
ambas serão consideradas perdedoras e estarão automaticamente
eliminada da competição.
§ em caso de agressão verbal contra arbitro, membro da comissão organizadora
ou membros das equipes participantes será aplicada punição conforme artigo 28
deste regulamento.
Artigo 29º Em caso de invasão de campo por parte da torcida, e/ou arremesso
de objetos para dentro do campo, como rojões, bombas, pedras, garrafas
etc. dependendo da gravidade do fato a Equipe será responsabilizada, e
poderá perder o mando de seus jogos e os pontos da partida.
§ único a perda de mando implica ao Clube infrator a jogar na data, local
e horário que o Departamento de Futebol designar.
Artigo 29º A A comissão organizadora, usando do seu poder discricionário, poderá
adotar como medida punitiva, conforme gravidade do caso, as seguintes medidas:
notificação, suspensão de jogador ou da equipe, multas, perca de pontos,
substituição de pontos, anulação de partida ou outra punição que atente aos
princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, e da moralidade.
DOS JOGOS
Artigo 30º
As
Equipes
disputantes,
deverão
apresentar
suas equipes
uniformizadas
(camisa
padrão,
calção
sem
bolso
e
c h u t e i r a e m e õ e s ) até 10 (dez) minutos antes da hora marcada para

o inicio da partida.
I.

A Equipe que se
apresentar
após 20 (vinte)
minutos do horário
marcado para início da partida, respeitado o disposto no §
anterior, ficará sujeita a multa de R$ 20,00 (vinte reais) por
minuto de atraso.

II.

A Associação que não comparecer a campo para disputar a partida do
Campeonato até 20 (vinte) minutos após a hora marcada para seu
início, perderá os pontos por W O.

III. O W.O. resulta na imediata eliminação da equipe e de seus atletas
ausentes, do Campeonato em curso e do Campeonato de 2017 de todas
as competições realizada pelo departamento de esporte do município de
Pau D’Arco do Piauí.
IV.

Exceto jogadores punidos, ou contundidos que comprovem a mesma com
atestado médico com firma reconhecida.

Artigo 31º No caso da não realização da partida, quando o Árbitro
verificar que o campo não oferece condições para a prática do futebol, as
equipes deverão obrigatoriamente apresentar-se ao Árbitro, no horário
determinado para início da partida, com as fichas de identificação, para que
seja preenchida a súmula de jogo.
§ 1º a equipe que não cumprir o disposto
derrotada pelo placar de 0 x 1 (zero a um).

neste

Artigo

será considerada

Artigo 32º A partida poderá ser adiada, em caso de Morte de um Diretor ou
Jogador, comprovado com a apresentação de Certidão de Óbito, através de
solicitação do Clube interessado, o u p o r m o t i v o d e f o r ç a m a i o r
a ser analisado pela comissão organizadora.
Artigo 33º As competições poderão ser realizadas aos sábados, aos domingos
e nos Feriados, assim julgadas pelo Departamento de Esporte.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 34º Um Representante de cada equipe deverá
minutos antes do início da partida, ao árbitro
colocando-se à disposição destes, entregando no ato
atletas de sua equipe, assim como assinar o Termo de
tocante às garantias da arbitragem, quando da falta

apresentar-se, quinze
e ao representante,
as identificações dos
responsabilidade, no
de policiamento.

§ único A Equipe que não proceder da forma acima, principalmente no tocante
ao termo de responsabilidade, ficará sujeito às penalidades previstas no
Departamento de Esporte.
Artigo 35º O Departamento de Esporte não será responsável pela perda de bolas
ou demais materiais, antes, durante ou após a realização das partidas.
Artigo 36º A equipe que danificar Praça de Desportos, ou qualquer dependência,
seja por torcida, atletas, dirigentes etc., deverá efetuar a indenização

pelos danos
de Futebol.

causados, independente das

sanções aplicadas pelo Departamento

Artigo 37º Para a
FASE SEMIFINAL, ficam zerados
os
Cartões Amarelos,
prevalecendo o Cartão Vermelho e punições do Departamento de Esporte.
Artigo 38º Cada Equipe será a responsável de colocar 01(uma) bola para seus
atletas ficarem treinando antes do inicio da partida.
Artigo 39º Seguindo a recomendação da
FIFA serão afastadas do presente
Campeonato, as equipes que recorrerem à Justiça Comum.
Artigo 40º As interpretações e os casos não previstos, omissos, duvidosos e
todos aqueles de força maior deste Regulamento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora ou Comissão Julgadora.
Artigo 41º O
presente
Regulamento
aprovado
pelas Equipes elencadas
no Art. 2º, conforme assinaturas dos Presidentes das Equipes abaixo e entrará
nesta data, revogando as disposições em contrário.

Pau D’Arco do Piauí (PI), 16 de junho de 2018.

Iridon Marques da Silva
Leandro da Silva Nascimento
Julimar Lopes Dias
Alfredo Francisco de Abreu Neto
Antonio Máximo da Silva Sousa
Comissão organizadora
Departamento de Esporte

II COPA BACELAR DE FUTEBOL AMADOR
TABELA DA COMPETIÇÃO
JOGO
01
02

DATA
07.07.2018 SABADO
07.07.2018 SÁBADO

HORA
15:10
16:40

MANDANTE
FAVEIRA
SÃO FRANCISCO

RESULTADO
X
X

VISITANTE
BURITI DO MEIO
INDEPENDENTE

JOGO
03
04

DATA
08.07.2018 DOMINGO
O8.07.2018 DOMINGO

HORA
15:10
16:40

MANDANTE
VILLA REAL
ALEGRE

RESULTADO
X
X

VISITANTE
NOVO ORIENTE
SARAIVA

JOGO
05
06

DATA
14.07.2018 SÁBADO
14.07.2018 SÁBADO

HORA
15:10
16:40

MANDANTE
ALMESSEGAS
BURITI DO MEIO

RESULTADO
X
X

VISITANTE
FONTE NOVA
VILLA REAL

JOGO
07

DATA
15.07.2018 DOMINGO

HORA
16:00

MANDANTE
NOVO ORIENTE

RESULTADO
X

VISITANTE
FAVEIRA

JOGO
08
09

DATA
21.07.2018 SÁBADO
21.07.2018 SÁBADO

HORA
15:10
16:40

MANDANTE
CASTELETE
BURITI DO MEIO

RESULTADO
X
X

VISITANTE
SÃO FRANCISCO
NOVO ORIENTE

JOGO
10
11

DATA
22.07.2018 DOMINGO
22.07.2018 DOMINGO

HORA
15:10
16:40

MANDANTE
ALEGRE
FONTE NOVA

RESULTADO
X
X

VISITANTE
ALMESSEGAS
SARAIVA

JOGO
12
13

DATA
28.07.2018 SÁBADO
28.07.2018 SÁBADO

HORA
15:10
16:40

MANDANTE
FAVEIRA
CASTELETE

RESULTADO
X
X

VISITANTE
VILLA REAL
INDEPENDENTE

JOGO
14
15

DATA
29.07.2018 DOMINGO
29.07.2018 DOMINGO

HORA
15:10
16:40

MANDANTE
ALEGRE
ALMESSEGAS

RESULTADO
X
X

VISITANTE
FONTE NOVA
SARAIVA

JOGO
16

DATA
05.08.2018 DOMINGO

QUARTAS DE FINAIS
HORA
MANDANTE
16:00
(PRIMEIRO A)

RESULTADO
X

VISITANTE
(SEGUNDO C)

JOGO
17
18

DATA
11.08.2018 SÁBADO
12.08.2018 DOMINGO

HORA
16:00
16:00

MANDANTE
(PRIMEIRO B)
(PRIMEIRO C)

RESULTADO
X
X

VISITANTE
(SEGUNDO A)
(SEGUNDO B)

JOGO
19
20

DATA
18.11.2018 SÁBADO
19.11.2018 DOMINGO

HORA
16:00
16:00

SEMI FINAL
MANDANTE
VENCEDOR J 16
VENCEDOR J 17

RESULTADO
X

VISITANTE
REPESCADO
VENCEDOR 18

HORA
16:00

FINAL
MANDANTE
VENCEDOR J 19

JOGO
21

DATA
08.09.2018 SÁBADO

X
RESULTADO
X

VISITANTE
VENCEDOR J 20

