
 
 

REGULAMENTO GERAL 

 

3º CAMPEONATO MASTER “OURO VIDA” 
 

I – DOS OBJETIVOS: 
Art. 1º - O 3º Campeonato Máster “OURO VIDA” – Tem como objetivos: 
- Promover a interação de atletas de Jardim, Bonito, Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Porto 

Murtinho e região. 
- Promover a confraternização e ampliação das possibilidades de lazer, camaradagem e respeito 

entre os associados, freqüentadores e convidados   – MEN SANA EM CORPORE SANO – Mente Sã em 
Corpo São! 

- Proporcionar aos participantes, atletas, a oportunidade de manutenção da higidez física através da 
pratica de esporte; 

- Atrair familiares para participação como torcedores, criando o hábito de prestigiar os praticantes 
dos esportes 
 

II – DA DIVULGAÇÃO: 



- Radio Bonito FM, 
- Radio Laguna, 
- Baners, 
- Sonorização Volante. 

 

III – DA ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E DA COMISSÃO DICIPLINAR:  
Art. 2º- A organização e direção do campeonato caberão inteiramente ao Departamento de 

Esportes da AABB. 
Art. 3º- A Comissão Disciplinar atuará com imparcialidade em todas as situações onde for 

solicitado. 
 

IV- DOS PARTICIPANTES. 
Art. 4º- Poderão participar do campeonato todas as equipes ou associações que aprovarem e 

estiverem de acordo com o presente regulamento, ficando cada equipe ciente do seu conteúdo. 
Art. 5º- Os jogos deste campeonato serão realizados conforme tabela a ser divulgada pela 

organização, sendo que as equipes desde já se comprometem a participar do certame até o final. 
Art. 6º- Somente poderão participar do Campeonato os atletas regularmente inscritos; 

 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os atletas deverão estar relacionados na ficha de inscrição, que terá o seu 
número máximo de inscritos de 16 (dezesseis atletas), onde deverá ser entregue até dia de estréia da equipe no 
campeonato. Os atletas não poderão ser inscritos em mais de uma equipe. 
 

PARAGRAFO SEGUNDO: Os atletas poderão ser inscritos até a data da estréia da equipe no 
campeonato; 

Art. 7º- Poderão participar do campeonato atletas nascido no ano de 1975(Mil e Novecentos e 
Setenta e cinco).  Exceto o goleiro que a idade é para nascidos em 1980 (Mil e Novecentos e Oitenta), 35 
anos. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os organizadores do 3º Campeonato Máster “OURO VIDA”, não se 
responsabilizarão por nenhum atleta lesionado na competição, ficando assim a responsabilidade de cada 
equipe. 
 

V- DAS RODADAS: 
Art. 8º- Será permitido fazer parte do banco de cada equipe somente reservas das respectivas 

equipes, um médico, um massagista e um técnico, os quais deverão estar trajados de acordo com sua 
função, não sendo permitido o uso de chinelos de dedos e nem fumar no banco de reservas. 

Art. 9º- Nenhuma partida poderá ser iniciada com menos de 05(cinco) atletas; 
 

           &1º- Se uma das equipes ou ambas ficarem reduzidas a 04(quatro) atletas ou menos, o jogo deverá 
ser encerrado pelo árbitro da partida, observando o resultado do jogo e o motivo que levou ao 
encerramento do mesmo. 
 

          &2º- A equipe que der motivo ao encerramento da partida será considerada perdedora, se o jogo já 
tiver em andamento a equipe vencedora será o seu adversário, sendo que a equipe perdedora será passiva 
de punição pela Comissão Organizadora. 
 

         &3º- Caso ocorra com ambas as equipes, serão declaradas perdedoras pelo placar de 1 X 0,  
 

Art. 10º- O arbitro aguardará 15(Quinze) minutos, após a hora marcada para o início da 1º 
partida, fim dos quais e permanecendo o fato, a equipe regularmente presente será declarada vencedora 
pelo placar de 1 X 0, para efeito deste regulamento, não valerá para saldo de gol e nem artilharia. 
 

           



        $1º- Em caso do segundo “WO” a equipe estará automaticamente eliminada da competição, sendo 
que os atletas da equipe penalizadas que não constarem em súmulas devidamente assinadas estará 
suspenso de três partidas do próximo campeonato organizado pela AABB Jardim MS. 
 

Art. 11º- Os jogos ocorrerão nos sábados, com início às 16:00 hs, e nas quartas-feiras, com início 
as 19:00 hs, conforme tabela que serão distribuídos para as equipes após o congresso técnico, ficando 
assim todas as equipes conscientes, não podendo alegar desconhecimento dos dias e tabelas; 
 

        &1º- As mudanças de horário dos jogos ocorrerão somente após a mudança de fuso horário 
nacional, que será decidido pela Comissão Organizadora, onde todas as equipes serão avisadas com 
antecedência.  
 

  Art. 12º- As rodadas somente não ocorrerão por motivos climáticos ou por algum sinistro. 
Também não será aceito pedido de adiamento de jogos pelas equipes. Caso não aconteça os jogos por 
motivos climáticos os jogos serão reprogramados de acordo com a disponibilidade de datas da AABB 
Jardim MS. 
 

VI - DAS PONTUACÕES. 
Art. 13º- A contagem de pontos será da seguinte forma: 

1- VITORIA         03 PONTOS 
2- EMPATE         01 PONTO 
3- DERROTA      00 PONTO 

 

Art. 14º- Os critérios de desempate em qualquer das fases do campeonato, obedecerá à seguinte 
ordem: 

1- CONFRONTO DIRETO; 
2- MELHOR SALDO DE GOLS; 
3- NUMEROS DE VITORIAS;  
4- MAIOR NUMEROS DE GOLS MARCADOS; 
5- MENOR NUMEROS DE GOLS SOFRIDOS; 
6- DISCIPLINA; 
7- SORTEIO. 

 

VII - FORMA DE DISPUTA. 
 
 Art. 15º-Os jogos ocorrerão em duas chaves A e B, as equipes jogarão entre si dentro das 
chaves, serão classificados os dois melhores colocados de cada chave para as disputas das semifinais, 
sendo que o primeiro colocado da chave A X segundo da chave B, e o primeiro da chave B X segundo 
da chave A; 
 

                 &1º- Na disputa das semifinais, as equipes melhores colocadas de cada chave, levarão vantagem 
de empate na prorrogação, que ocorrerá havendo empate entre as equipes no tempo normal; 
 &2º-  Na disputa final, não haverá vantagem para as equipes, havendo empate no tempo normal, 
prorrogação, conforme o regulamento, permanecendo o empate, pênaltis, com três cobranças alternadas; 
            &3º- Na prorrogação o tempo de jogo será de 05 minutos cada tempo. 
 

VIII - REGRAS DOS JOGOS 
 Art. 16º:  

1. O tiro de meta deverá sempre ser executado pelo goleiro com uso das mãos; 
2. No tiro de saída será validado o gol consignado com o chute dado diretamente; 

  3. O arremesso lateral poderá ser executado com as mãos ou com os pés, sendo que o atleta 
responsável pela cobrança do arremesso lateral deverá estar fora de campo de jogo e a bola colocada em 
cima da linha lateral ou fora, e o adversário a 03 metros do executante do arremesso; 



                4. As faltas serão cobradas com tiro livre direto, com formação de barreira, até a 7ª falta 
coletiva, após, as faltas serão cobradas em tiro livre direto sem formação de barreira, que se ocorrer no 
campo de defesa será cobrada na distância de 15 metros da linha de meta e se for no ataque, no local onde 
acorreu a infração, ou se o cobrador preferir poderá levar na distância de 15 metros da linha de meta; 
                5. O atleta que cometer 05 faltas individuais será desclassificado da partida, podendo ser 
substituído por outro; 
                6. As substituições de atletas durante os jogos serão ilimitadas; 
                7. A duração de cada partida será de 02 tempos de 25 minutos cada, com intervalo de 10 
minutos. 
  8. A critério da arbitragem, será concedido intervalo de 01 (um) minuto para hidratação em cada 
tempo de jogo; 
                8. O atleta que for substituído deverá sair de campo em frente à mesa de arbitragem, exceto se 
estiver machucado, deverá sair no lugar mais perto da linha de lateral ou linha de fundo, o atleta substituto 
deverá aguardar a saída de campo do substituído, se não o fizer será punido, a critério dos árbitros da 
partida; 
 

IX- DAS PENALIDADES 
 Art. 17º- Somente poderão participar do campeonato os atletas regularmente inscritos; 
               &1º- A equipe que se utilizar de atletas acima do prazo permitido, estará sujeito a perda dos 
pontos, caso tenha conquistado, esta punição será aplicada pela Comissão Organizadora; 
               &2º- Não será permitida a participação de qualquer atleta por mais de uma equipe; 
               &3º- Caso ocorra a inscrição de um atleta por mais de uma equipe, será permitido sua 
participação em uma das equipes envolvidas, se ambas entrarem em acordo e concordarem com sua 
participação, caso contrário o atleta será eliminado do campeonato; 
 

 Art. 18º- Caso venha ocorrer quaisquer animosidade, brigas, tumultos de qualquer natureza ou 
incidentes, arremessos de abjetos dentro de campo, o jogo será paralisado, onde independente de quem 
venha a provocar tais acontecimentos, será penalizado pela Comissão Organizadora; 
           &1º- Torcedor (não será permitida sua permanência nas dependências da associação); 
           &2º- Atleta (será eliminado do campeonato e a ser julgado o fato pela Comissão Organizadora); 
           &3º- Equipe (perda dos pontos, sua permanência no campeonato a ser julgado pela Comissão 
Organizadora); 
 Art. 19º- O atleta que for expulso de campo, deverá obrigatoriamente cumprir suspensão 
automática, salvo se forem expulsos por motivo de agressão, a árbitros, mesários atletas, torcedores ou 
componentes da Comissão Organizadora, aonde será avaliado e julgado pela Comissão Disciplinar desta 
associação; 
 

 Art. 20º- As sanções disciplinares aplicadas pelos árbitros das partidas serão as seguintes: 
               &1-CARTÃO AMARELO; 
               &2-CARTÃO AZUL; 
               &3-CARTÃO VERMELHO; 
 

 Art. 21º- O atleta que for penalizado com o 3º cartão amarelo deverá cumprir suspensão 
automática de 01 partida; 
              &1º- O atleta que for penalizado com o 1º CARTÃO AZUL ESTÁ AUTOMATICAMENTE 
ELIMINADO DA PARTIDA, deverá esperar 2 (dois) minutos, após esperar o tempo necessário poderá 
retornar outro atleta em seu lugar. O 2º cartão azul deverá cumprir uma partida automática, no entanto no 
jogo que levar o cartão azul poderá ser substituído por outro atleta; 
              &2º- Cartão vermelho, suspensão automática de uma partida, seguindo os critérios do artigo 19º. 
 

X - DOS UNIFORMES 
 Art. 22º- As equipes deverão se apresentar com seu uniforme completo e padrão, composto de 
camisetas de mangas curtas ou compridas, calção, meias de cano longo, chuteiras para futebol society, 



vedado o uso de tênis, exceto com cravo de borrachas e será obrigatório o uso de caneleiras para todos os 
atletas; 
 Art. 23º- Caso haja coincidência nas cores do uniforme e o árbitro da partida perceber que 
poderá prejudicar sua arbitragem, a equipe que deverá fazer a troca de uniforme será sempre a da direita 
da tabela, onde terá um prazo de 15 minutos para fazê-lo; 
 

XI - DOS RECURSOS 
    Art.24º - Após o término da partida ou disputa, a equipe que se sentir diretamente prejudicada 

por infração disciplinar ou das normas do Regulamento Geral, deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) 
minutos, comunicação de representação contra irregularidades, e o recurso comunicando os fatos com 
acompanhamento de provas documentais e terá o prazo de até as 16:00 hs, do dia seguinte para entregar o 
recurso sob pena de indeferimento. 

Parágrafo Único – O recurso deverá ser assinado e encaminhado pelo Técnico, na sua ausência pelo 
capitão da Equipe, à organização do evento. 

    Art. 25° – Os componentes (dirigente, técnicos, atletas) da equipe que tentarem desvirtuar os 
objetivos dos Jogos apresentando protestos descabidos, injúrias ou críticas infundadas à Organização do 
evento, serão desclassificadas e punidas pela Comissão Disciplinar com suspensão ou eliminação da 
competição. 

  Art. 26º- A equipe que recorrer por algum motivo aos órgãos público (justiça comum), sem 
conhecimento da Comissão Organizadora, estará automaticamente desclassificado da competição, por 
decisão da Comissão Organizadora.  
 

XII - DAS PREMIAÇÕES 
 Art. 27º- A premiação do campeonato será a seguinte:  
 - 1º LUGAR: 01 (um) troféu + 500,00 (quinhentos reais); 
 - 2º LUGAR: 01 (um) troféu + 300,00 (trezentos reais); 
 - 3º LUGAR: 01 (um) troféu + 200,00 (duzentos reais). 
 - GOLEIRO MENOS VAZADO: 01 (um) troféu; 
 - ARTILHEIRO: 01 (um) troféu. 
 - ATLETA DESTAQUE 
 - ATLETA DISCIPLINADO 

 

XIII - DAS INSCRIÇÕES 
Art. 28º- VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 300,00 
Art. 29º- As fichas de inscrições deverão ser entregues para a Comissão Organizadora antes do 

início da primeira partida da equipe, onde deverá ser efetuado o pagamento da inscrição, o não pagamento 
da inscrição no prazo estabelecido pela Comissão Organizadora impedirá a equipe de participar das 
competições;  

Art. 30º- Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Departamento de Esportes 
da AABB. 
 
 

Jardim-MS, 04 de março de 2015. 
 
 

_______________________________ 
RODRIGO DE CAMPOS BRITO 

Presidente AABB 
 
 

_____________________________ 
GELSON ROJAS ALÉM 
Diretor de Esportes AABB 


