
Artigo 1° - A frequência dos associados no campo é livre, exceto nos dias de aulas (idades

definidas pelo departamento de esportes) e 6° feira: das 18h às 19:30h cuja frequência ficará

restrita aos associados nascidos antes de 1979, (salvo, havendo um número inferior de atletas

dessa idade, os mais novos estarão aptos e convidados a participar das atividades).

*POR SEGURANÇA DOS ADEPTOS, FICA PROIBIDO A FREQUÊNCIA DE MENORES DE 21

ANOS NOS JOGOS COM OS MAIORES DE IDADE, SALVO, ATLETAS QUE APRESENTAREM A

DEVIDA AUTORIZAÇÃO DE SEUS RESPONSÁVEIS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE

ESPORTES DO CLUBE.

Artigo 2° - Estarão aptos a participar dos jogos os associados inscritos no quadro de presença,

devidamente trajados e calçando tênis apropriado (chuteira society). Para a inscrição no quadro

o associado deverá estar vestindo no mínimo seu calção de jogo. Salvo motivo justo, não será

permitida a ausência do associado após sua inscrição no quadro de presença. Caso se ausente, seu

nome será registrado no final da lista de presença. O motivo será analisado pelos demais presente.

Artigo 3° - Os 12(doze) primeiros inscritos serão divididos em dois times a critério dos presentes,

iniciando os jogos.

Artigo 4° - A partir do 13° associados os times serão formados pela ordem de chegada.

Artigo 5° - A falta de registro do nome no quadro de presença no momento de seleção implicará em

30(trinta) minutos de espera e seu nome será registrado no final da lista.

Artigo 6° - Caso o associado não deseje participar do time de qual teria direito em função de sua

colocação na lista de presença, deverá obrigatoriamente aguardar 30(trinta) minutos.

Artigo 7° - Cada partida terá duração de 10 minutos. Havendo dois times em campo e dois times de

espera, completos, o tempo de duração de cada partida será de 10(dez) minutos e 5(cinco) gols de

diferença ao final da partida.

Artigo 8° - Não havendo a presença de árbitro as faltas somente poderão ser apontadas pelo

jogador que a sofreu. Fica vedada a reclamação dos demais.

Artigo 9° - Havendo controvérsias sobre a inflação, serão consultados os cinco associados que

estiverem de fora do jogo, devidamente inscritos no quadro de presença, que farão uma análise e

votação rápida para a solução do impasse.

Artigo 10° - O time vencedor permanecerá em campo para o próximo jogo.

Artigo 11° - Em caso de desistência de qualquer jogador dos times que estiverem em quadra, o

substituído será o primeiro associado na sequência da lista de presença. Caso tenha ultrapassado

50% do tempo de jogo e o time que entrou em substituição venha a ser derrotado, este associado

terá o direito de permanecer no time que estava inscrito anteriormente. No caso de vitória,

permanecerá no mesmo.

Artigo 12° - Havendo empate no primeiro jogo haverá uma prorrogação de 5(cinco) minutos,

vencendo o time que marcar o gol, no critério de morte súbita. Ao final da partida, havendo empate e

não rendo 2(dois) times completos e, durante a prorrogação houver a formação de 2 (dois) times e a

partida terminar empatada, não haverá a cobrança de pênaltis nem falta sem barreira, sairão as

duas equipes.

Artigo 13° - A partir do segundo jogo, em caso de empate haverá uma prorrogação de 5(cinco)

minutos, vencendo o time que marcar o gol no critério de morte súbita, caso persista o empate, o

time desafiante será o vencedor.

Artigo 14° - Em ambos os casos (12° e 13°), havendo empate, e havendo dois times de fora

aguardando o próximo jogo, SAIRÃO AS DUAS EQUIPES QUE EMPATAREM.

Artigo 15° - Havendo dois goleiros fixos em quadra, bastarão 10 (dez) jogadores para que os 2

(dois) que empataram saiam do jogo.

Artigo 16° - Havendo um goleiro fixo em quadra bastarão 11(onze) jogadores aguardando para

que os 2(dois) times que empataram saiam do jogo. Este goleiro participará do primeiro time que

estiver aguardando.

Artigo 17° - Em caso de empate e havendo um goleiro fixo de fora e dois goleiros fixos jogando,

a preferência para continuar será pela ordem de chegada.

Artigo 18° - Os goleiros deverão estar com o nome registrado no quadro de presença na

qualidade de goleiro fixos.

Artigo 19° - O goleiro que chegar terá preferência no próximo time que estiver aguardando

desde que já não haja um goleiro de espera.

Artigo 20° - No caso de falta a barreia deverá respeitar a distância de 3(três) passos.

Artigo 21° - As faltas poderão ser cobradas nas formas:

 Opção pela vantagem de jogador que sofreu a falta;

 Diretas;

 Indiretas;

 Arremesso lateral;

Artigo 22° - Serão cobrados tiros livres na linha da intermediária para as faltas, sem barreira,

cujas as cousas foram:

 Toque de mão proposital;

 Agarrar o jogador adversário ou a camisa/colete;

 Carrinho falso;

 Qualquer fala cometida pelo goleiro fora de sua área de defesa;

 Pedir falta inexistente, impedindo um gol contra sua meta, será cobrado falta direta sem

barreira;

 Em bola parada, arremessar a bola distante do local da infração, ocasionando perda de

tempo proposital do jogo;

Artigo 23° - Caso 13° e 14° associados inscrito no quadro de presença sejam goleiros e entre os

12(doze) primeiros, ainda restem vagas para estes, o 11° e o 12° associados inscritos deverão

ceder suas vagas, caso os times ainda não tenham sido completamente formados.

Artigo 24° - o associado que estiver com nome inscrito como goleiro fixo, não poderá atuar na

linha.

Artigo 25° - No caso de haver atitudes de indisciplina do atleta sócio nos jogos, o mesmo sofrerá

punições, ficando suspenso do FUTEBOL SOCIETY no período de uma semana à trinta (30)

dias.

Artigo 26° - Os associados que desrespeitarem estas normas ficarão sujeitos às sanções

impostas pela DIRETORIA EXECUTIVA DO CLUBE.

Artigo 27° - Casos omissos a este regulamento serão analisados pelos presentes, vencendo a

decisão da maioria dos interessados.

Artigo 28° - Não tratar com educação, urbanidade e respeito os demais jogadores em quadra, os

funcionários do clube, não zelar pela conservação dos bens e patrimônio físico e material do

clube, são atos passíveis de sanções impostas pela DIRETORIA EXECUTIVA DO CLUBE.
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