REGULAMENTO ESPECÍFICO DA FUTEBOL SOCIETY
I – DA PARTICIPAÇÃO
Art. 1º - Cada equipe deverá regularizar as inscrições, sendo no mínimo 15 e no máximo 20 jogadores.
Parágrafo único – Na súmula de jogo serão inscritos até 15 (quinze).
Art. 2º - Não haverá restrições aos jogadores federados.
II – DA DISPUTA
Art. 3º - As categorias serão disputadas conforme tabela abaixo:
CATEGORIAS
Sub 13
Sport

GÊNERO
Masculino

ANO DE NASCIMENTO
Nascidos de 2.005 a 2.008
Nascidos de 1.988 abaixo

Art. 4º - As equipes deverão se apresentar à “mesa de controle” da partida com 15 (quinze) minutos de antecedência,
devidamente munidas da documentação (RG, RG Escolar e/ou CNH) de todos os participantes (jogadores, técnicos e
auxiliares que permanecerão na quadra de jogo).
Parágrafo único - Todas as pessoas que venham a permanecer no banco de reservas (jogadores, técnicos, médico,
massagista, etc.) durante a partida, só terão permissão para adentrarem o campo se estiverem devidamente uniformizadas e
inscritas.
Art. 5º - Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos de atraso apenas para o início da primeira partida da rodada, após o
que a equipe ausente será declarada perdedora por WO e enquadrada no item “i” do Anexo 1 – Parâmetros de Julgamento
do Regimento Disciplinar.
Art. 6º - O jogador que receber 02 (dois) cartões amarelos em jogos distintos estará automaticamente suspenso da partida
seguinte ao segundo cartão, sendo encaminhado ao TJDM o relatório da arbitragem para os demais enquadramentos
disciplinares, se for o caso.
Art. 7º - O jogador que receber 01 (um) cartão vermelho em uma partida estará automaticamente suspenso da partida
seguinte (conforme item “b” do Anexo 1 – Parâmetros de Julgamento do Regimento Disciplinar).
Parágrafo único - O relatório da arbitragem será encaminhado ao TJDM para os demais enquadramentos disciplinares, se for
o caso.
III – DAS PARTIDAS
Art. 8º - As partidas que forem interrompidas após o transcurso de ¾ (três quartos) de sua duração, serão consideradas
encerradas, sendo mantido o resultado no momento do encerramento.
Parágrafo único - se no caso referido no “caput” deste artigo, a paralisação ocorrer por ato antidesportivo, a súmula será
encaminhada para o TJDM e o causador da paralisação será julgado, podendo ter o resultado invertido e, até mesmo, ser
eliminado da competição.
Art. 9º - As partidas do torneio de futebol society terão duração conforme a categoria descrita abaixo:
CATEGORIAS
Sub 13
Sport

TEMPO DE JOGO
30’ dividido em 2 tempos de 15’
40’ dividido em 2 tempos de 20’

INTERVALO
10 minutos
10 minutos

Art. 10 - Nenhuma partida poderá ser iniciada com uma das equipes contendo menos de 07 (sete) jogadores em campo.
IV – DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 11 - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre dois ou mais equipes ao término da Primeira Fase aplicam-se
sucessivamente os seguintes critérios técnicos de desempate:
a) Maior número de vitórias;
b) Maior saldo de gols;
c) Maior número de gols marcados;
d) Menor número de cartões vermelhos recebidos;
e) Menor número de cartões amarelos recebidos;
f) Sorteio público no Comitê Organizador, se necessário.
Art. 12 - Para efeito da classificação, a contagem dos pontos nas fases de classificação será da seguinte forma:
a) Vitória - 03 (três) pontos;
b) Empate - 01 (um) ponto;
V – DO UNIFORME
Art. 13 - As equipes à esquerda da tabela de jogos serão consideradas mandantes, no caso de igualdade de uniformes, estas
deverão providenciar a troca do fardamento. Se necessário, poderão utilizar-se de coletes que serão fornecidos pela
organização, caso isso não ocorra, a equipe será penalizada com WO.
Parágrafo Único - É obrigatório o uso de caneleira, como equipamento de proteção de para cada atleta.
VII – DAS SUBSTITUIÇÕES
Art. 14 - As agremiações poderão realizar substituições livres durante cada partida.
Parágrafo Único - Os atletas expulsos não poderão permanecer no banco de reservas, caso isto aconteça, a equipe será
citada no relatório da equipe de arbitragem para posterior análise e julgamento.
VIII – DA COMISSÃO TÉCNICA
Art. 15 - Cada equipe poderá, a cada partida, contar com até 03 (três) integrantes da comissão técnica no banco de reservas,
estando devidamente inscritos na competição.
IX – DA BOLA
Art. 16 - Cada equipe terá de apresentar à equipe de arbitragem 01 (uma) bola oficial da modalidade em condições de jogo
para a realização dos confrontos.
Parágrafo Único - A equipe que não apresentar as bolas em condições de jogo será notificada pelo Comitê Organizador.
XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17 - As infrações disciplinares serão julgadas conforme Comitê Técnico, a Comissão de Justiça Desportiva - CJD e pelo
Superior Tribunal de Justiça Desportiva - STJD.
Art. 18 - A interpretação deste Regulamento e os casos omissos são de exclusiva competência e responsabilidade da 1ª Copa
Mogi Solidária de Seleções de Mogi das Cruzes.

