
 

 

 

 

                    

 

 

 

 
                     

 

• Serão obedecidos as regras do futebol (football association) e o disciplinar  
da CBDF, com as alterações previstas por este regulamento. 

  

• A organização do campeonato fica a cargo da diretoria de futebol do BVCC. 
 

• O campeonato de escolha, destina-se exclusivamente, aos associados do Bela Vista Country 
Club, que estejam rigorosamente em dia com suas mensalidades, ou outras pendências com o 
clube. 

 
1 - LOCAL E INSCRIÇÃO  
 
1.1 - Os jogos serão realizados no campo de grama sintética (campo 1) do clube, as terças e 

quartas a partir das 19h15min horas, com tolerância de 15 minutos somente para o primeiro 
jogo de cada rodada, com a final programada para sábado 30/04/2022, a partir das 
16h00min. 

 
 
1.2- Poderão participar do Campeonato, dependentes de sócios com idade mínima de 15 anos 
(nascidos até o ano de 2006).   
ÚNICO: Os dependentes menores de 18 anos deverão ter autorização dos pais para participar do 
campeonato.  
 
1.3- Será vedada a participação no campeonato, de associados de clubes conveniados e sócios 
convidados.  
 
1.4- A taxa de inscrição é no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). O pagamento deste valor deverá 
ser efetivado na primeira rodada em que o sócio participar na retirada do seu uniforme. Onde, estará 
autorizando o Bela Vista a emitir um boleto no valor acima descrito.  
§1: A cobrança do valor de inscrição é obrigatória a TODOS os inscritos.  
 
1.5- O pagamento da inscrição da direito a camisa do atleta 
 
1.6- Somente será aceito inscrição e inclusões de novos sócios (participantes), com aval da diretoria 
do departamento de futebol e após o início dos jogos, somente para substituir jogadores desistentes 
e ou lesionados.  
 
1.5- Todos os jogadores inscritos estão sujeitos ao Código Disciplinar do Campeonato, assim como 
do estatuto social do clube. 
 
2 - UNIFORME 
 
2.1- O jogador deverá estar completamente uniformizado para poder participar da partida. 
Compreende-se por uniforme: camiseta numerada, calção e meia. Estará impedido de participar da 
partida o jogador sem uniforme completo. Todos os participantes inclusive no banco de reservas 
devem estar uniformizados  
Único- Se houver necessidade da troca de uniforme, por solicitação da arbitragem; quem efetuará 
a troca será a equipe visitante (2ª na tabela de jogo). 
 
 
 
 
 



 
 
2.2- Um atleta não poderá usar nada que seja perigoso para os demais, somente poderá usar tênis 
próprio de futebol suíço. Não será permitido tarracha. 
Único- A responsabilidade do uso correto de uniforme e do tênis será do líder com fiscalização do 
árbitro e mesário. 
 
3.0 - COMPOSIÇÃOS DAS EQUIPES  
 
3.1- As partidas serão disputadas por equipes compostas por oito jogadores, um dos quais será o 
goleiro.  
 
3.2-  TODOS OS JOGADORES PRESENTES EM CAMPO (UNIFORMIZADOS), DEVERÃO JOGAR 
O MINÍMO DE 10 min. O NÃO CUMPRIMENTO DESTA REGRA, PODERÁ CULMINAR COM A 
PERDA DE PONTOS DA EQUIPE INFRATORA.  
ÚNICO : CASO O JOGADOR NÃO QUEIRA CUMPRIR O TEMPO MINÍMO EM CAMPO, DEVERÁ 
JUSTIFICAR NO VERSO DA SÚMULA DE JOGO.  
 
3.3 - As equipes somente poderão iniciar a partida com um número mínimo de seis jogadores; 
 
3.4 - Se em qualquer momento do jogo uma equipe ficar com menor número de jogadores que o 
exigido, seja por suspensão temporária, expulsão ou contusão de atleta, a partida deverá ser 
encerrada e considerada vencedora a equipe adversária, placar final será de 3X0, contra a equipe 
infratora. Somente será mantido o placar da partida, caso a equipe infratora esteja perdendo 
por um placar superior.   A partida em disputa não será considerada W.O.  
Único: A Comissão disciplinar do futebol poderá analisar se houve intenção (proposital) de 
perda da partida por insuficiência de jogador, estando sujeitos as penalidades previstas no 
Código Disciplinar. 
 
3.5- Em caso de uma partida paralisada por qualquer motivo, tipo chuva, falta de energia, etc., será 
considerada válida a partir do momento que ¾ já estiverem sidos realizados e dando a partida como 
encerrada. 
 
3.6- A equipe que tiver o número mínimo exigido para iniciar uma partida, estiver em campo e 
recusar-se a jogar será considerado W.O. A equipe bem como os jogadores estará sujeitos às 
penalidades previstas no Código Disciplinar. 
 
 
4 - SUBSTITUIÇÕES 
 
4.1- O número de substituições é livre ficando a critério do líder. 
 
4.2- As substituições “deverão” ser efetivadas defronte ao mesário em uma área demarcada no 
campo. O atleta que será substituído, somente poderá sair de campo por está área.  

• Único: somente será aceita substituição fora desta área, o atleta que estiver lesionado, não 
podendo se deslocar até o local específico.  

 
4.3- As substituições efetuadas no intervalo do jogo deverão ser informadas ao mesário, antes do 
início do 2º tempo pelos jogadores a serem substituídos; devendo sua entrada em campo, ser 
defronte ao mesmo. 
 
5 -  FALTAS E PENALIZAÇÕES  
 
5.1- A partir da SÉTIMA falta coletiva por equipe, será cobrado tiro livre direto sem barreira, 

conforme marca no campo de jogo do time infrator (12 m), Devendo o mesário avisar as 
equipes e o árbitro da partida quando ocorrer a SEXTA falta. 

        
      No término do primeiro tempo as faltas serão zeradas, e quando houver     
         prorrogação as faltas cometidas no segundo tempo de jogo, serão válidas    
         para prorrogação no seu tempo integral. 
 
 



 Único: no caso de a equipe já ter ultrapassado a sétima falta e ser penalizada com uma falta 
em FUNÇÃO do cartão amarelo/vermelho, a mesma não ocasionará tiro livre direto, pois para 
isso,  será necessário que a bola esteja em jogo.  
 
5.2 - Todas as faltas serão cobradas em dois lances (tiros livres indiretos), salvo quando ultrapassar 
o número de faltas coletivas estipulado no artigo anterior. 
 §1- Não terá validade os gols assinalados em cobrança de tiro livre direto (salvo na condição do 
Art.5.1, acima),  
 §2-  NÃO terá validade os gols de escanteio (gol olímpico)  
 
 5.3– CARTÕES AMARELOS E VERMELHOS 
 
 Único: Os motivos dos cartões serão analisados pela Comissão Disciplinar, podendo a pena ser 
aumentada;  
 
5.3.1 - AMARELO: 

A. Os cartões amarelos poderão ser usados para advertir os atletas por conduta antidesportiva e 
indisciplinar. Demonstrado por palavras ou atos.  
B. Os atletas advertidos com cartão amarelo deverão permacer fora de campo por 2 (dois) 
minutos de bola em jogo. O seu retorno ao campo deverá ser autorizado pelo árbitro. 
C. O cartão vermelho anula o amarelo, somente na mesma partida. 
D. 3 (três) cartões amarelos suspendem automaticamente o jogador por um jogo.  
E.Os cartões amarelos serão mantidos até o término do campeonato. 
O Cartão amarelo não será computado como falta;. 

 
5.3.2 – VERMELHO 

a. O Jogador será penalizado com cartão vermelho ao ser reincidente em uma atitude 
antidesportiva, ou cometer falta violenta (agressão). Demonstrado por palavras ou 
atos; 

b. O cartão vermelho deixará automaticamente o jogador suspenso por uma partida, sendo o 
mesmo avaliado pela comissão disciplinar do futebol e Comissão Disciplinar da Diretoria 
executiva do clube, podendo o atleta sofrer as sanções do Estatuto social. Será usado como 
documento oficial a Súmula da partida e o relatório da arbitragem.  

Único- Por qualquer dessas infrações o árbitro poderá punir também a equipe do jogador com tiro 
livre indireto. 
 
 6 - LIDER  
 
6.1- O líder deverá ser escolhido pela equipe 
 
6.2 - São funções do líder: 

A. Encaminhar a defesa de seus atletas a Comissão Organizadora; 
B. Participar, quando convocado, das reuniões da Comissão     

                   Organizadora ou Disciplinar; 
C. Preservar pela disciplina e bom andamento dos jogos de sua equipe; 
D. Impedir a inclusão em sua equipe de atletas suspensos ou não  

             uniformizados; 
E. Avisar seus atletas da suspensão de uma rodada determinada pela  

             Comissão Organizadora; 
F. Fazer substituições julgadas necessárias na sua equipe no decorrer  

             da partida; 
 

G. Defender os interesses de sua equipe diante da Comissão  
             Organizadora ou Disciplinar; Informar a classificação de sua equipe,  
             bem como horário e data de jogos 
 

 
7-  ARBITRAGEM  
 
7.1 - A arbitragem do campeonato será de responsabilidade da Liga Blumenauense de futebol sete, 
cabendo à mesma escalar os árbitros para as partidas do campeonato.  
 
7.2 - As obrigações do árbitro 



 
A. Aplicar as regras e decidir qualquer divergência. Sua decisão em matéria de fato, serão 
finais. Sua jurisdição entra em vigor no momento em que dá o sinal para o início do jogo e seu 
poder de penalização é extensivo às faltas cometidas mesmo quando o jogo estiver 
temporariamente suspenso ou quando a bola estiver fora de jogo, devendo, entretanto abster-
se de punir nos casos de julgamento e a aplicação da penalidade em benefício do quadro 
infrator (Lei da Vantagem); 
B. As ocorrências da partida, deverão ser encaminhadas, em forma de relatório,  em até 48h, 
após encerrada a partida. Devendo ser anexada a súmula de jogo.  
 
C.Atuar como cronometrista e cuidar para que a partida tenha o tempo regulamentar 
acrescentando-lhe todo o tempo perdido por acidente ou outra causa qualquer (cera); 
D. A partir do momento que entrar em campo, o árbitro terá poder discricionário de advertir 
qualquer atleta que se conduza mal ou tenha atitude inconveniente e impedi-lo da participar do 
jogo em caso de reincidência. Em tais casos o árbitro anotará o nome do infrator em súmula a 
qual será analisada pela Comissão Disciplinar; 

         E. Não permitir a entrada em campo de qualquer outra pessoa, além dos  
         jogadores e comissão técnica; 

   F.Parar o jogo se, em sua opinião, um atleta estiver seriamente                               acidentado; 
 
8- GERAL 
 
8.1 – Na fase classificatória, cada partida terá duração de cinquenta minutos, divididos em dois 
tempos de 25 minutos com intervalo de cinco entre eles.  
 
8.2- O goleiro em bolas atrasadas com os pés, assim como nos laterais  não poderá jogar com as 
mãos  
 
8.3 - Somente poderá ficar no banco de reservas os jogadores inscritos no campeonato e, 
devidamente uniformizados; 
 
8.4 – A área de substituição somente poderá ter os jogadores que estarão efetuando a troca, não 
sendo permitida a presença de qualquer membro da equipe junto ao mesário.  
  
8.5- A maneira pela qual esse Campeonato será disputado (horário de jogos, datas, ordem de jogos, 
disputa de títulos, etc.), encontra-se em anexo a esse regulamento, que será entregue a cada 
equipe, e deverá ser obedecido rigorosamente. 
 
8.6- Os jogos serão realizados nas horas marcadas, sendo observada uma tolerância de 15 (quinze) 
minutos, apenas no primeiro jogo. 
A. Será seguido rigorosamente o relógio do clube; 
B. A equipe que não apresentar o número mínimo legal ao completar o tempo de tolerância, 
perderá os pontos para a equipe adversária (W.O.); 
C. Caso as duas equipes não satisfaçam o parágrafo anterior, ambas perderão os pontos do jogo 
em disputa; 
 
8.7 – Somente a diretoria de futebol tem autorização para alterar, antecipar ou adiar qualquer jogo 
ou rodada do campeonato; 
 
8.8- Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Diretoria do departamento de 
futebol do BVCC. 



 
 
 
 
 
 
 
 
01- Estão sujeitos as penalidades do Código Disciplinar todos os atletas inscritos, líderes e 

dirigentes de equipes. 
 
02- Todos os atos que venham a ser praticados dentro e fora de campo, uniformizado ou não, no 

decurso do Campeonato, e que venham a tornar-se inconvenientes, serão julgados ficando 
seus autores sujeitos as penalidades previstas neste Regulamento. 

 
03- A competência de julgar e aplicar as penas disciplinares de caráter esportivo e relativas ao 

Departamento de Futebol, será da Comissão Disciplinar, diretoria de futebol e Comissão 
disciplinar da Diretoria executiva do Bela Vista Country Club  

 
04- A Comissão Disciplinar tem a finalidade de analisar os relatórios das súmulas das partidas que 
tiverem alguma anormalidade anotada pelo árbitro e, com base na mesma, julgar os atletas 
infratores. Estando esta comissão ligada a COMISSÃO DISCIPLINAR DA DIRETORIA EXECUTIVA 
DO CLUBE.  
 
05- A Comissão Disciplinar se reunirá, em data a ser marcada, sempre antecedendo a rodada 
seguinte, para apreciar as súmulas, bem como as defesas apresentadas por escrito, firmadas pelo 
líder da equipe ou pelo próprio atleta até a hora do julgamento. 
 
Único- As defesas a Comissão Disciplinar deverão ser por escrito e entregues a Secretaria do clube 
dentro do prazo de 48 horas após o ocorrido.  
 
06- As penalidades aplicadas pela Comissão Disciplinar não excluem a possibilidade, dada a 
natureza da falta, vir o associado sofrer penalidades de caráter social, aplicada pela Diretoria 
Executiva do Clube. 
 
07- Após cada julgamento, as decisões das punições impostas pela Comissão Disciplinar serão 

encaminhadas ao líder da equipe, e este, deverá comunicar o atleta.  
Único- O atleta que se julgar prejudicado pela pena imposta pela Comissão Disciplinar, poderá 
recorrer da decisão junto a Comissão Disciplinar, justificando sua defesa por escrito.  
 
08- O mesário é responsável pela marcação do tempo para cartões amarelos e faltas coletivas, 

assim como o placar do jogo, sendo permitido que o mesmo interfira no jogo, para avisar ao 
árbitro de qualquer anormalidade a cerca da partida. 

 
09- O árbitro, mesários e líderes de equipes serão os únicos que poderão lançar anotações ou 

emendas nas súmulas, salvo observações de membros da diretoria ou Comissão Disciplinar. 
 
10- Reclamações sobre arbitragem, somente será aceita, através de relatório por escrito e assinado 

pelo líder da equipe. Que deverá ser entregue em até 72 horas após o encerramento da partida.  
 
PENALIDADES 
As penalidades de competência da Comissão Disciplinar terão a seguinte graduação: 
1. Advertência; 
2. Suspensão de jogos; 
3. Eliminação do Campeonato; 
 
INFRAÇÕES 
 
1- Participar da partida sem estar completamente uniformizado; 
2- Negar-se a deixar o campo numa partida, quando solicitado pelo líder de sua equipe; 
3- Praticar jogadas violentas, reclamar reiteradamente da arbitragem e conduzir-se 

inconvenientemente em campo; 
4- Insuflar sua equipe contra o adversário ou árbitro, provocar tumultos generalizados; 



 
5- Agressões físicas, verbais, morais ou patrimoniais e estatutárias praticadas durante ou após 

encerrada a partida de futebol, atletas ou não, serão julgadas pela comissão disciplinar do 
campeonato, aplicando as  penalidades necessárias, encaminhando em seguida a ata e o caso a 
Diretoria Executiva do Clube, para aplicação de penalidades. Conforme previsto nos Estatutos e 
Regimento Interno; 
 

6- O atleta/dirigente/líder que estiver cumprindo pena e que participar de uma partida, alegando 
desconhecimento da punição, será eliminado do Campeonato; 
 

7- O atleta/dirigente/líder que por sua ausência motivar W.O. de sua equipe, será julgado pela 
comissão disciplinar. 

Único- O atleta/dirigente/líder que por motivo alheio a sua vontade, presente ou não ao W.O., deverá 
justificar por escrito a Comissão Disciplinar em 48 horas, para a devida análise. 
 

 

 

 
1º - A responsabilidade da organização do campeonato cabe única e exclusivamente a diretoria de 
futebol do BVCC. 
 
2º - O campeonato de escolha 2022 será disputado pelas seguintes equipes:  
 

Grupo A Grupo B 

Goumert Casa de Campo 

Espaço Kids Bosque 

Salão Dourado Green Garden 

 
3º O Campeonato será disputado em fase classificatória e fase final  
 
4º - A fase classificatória serão dois grupos de três equipes definido por sorteio, jogando entre si 
no grupos (três rodadas). Ao término dessa fase, as duas primeiras colocadas, passam a fase 
semifinal do campeonato, enquanto o 2ª classificado disputa contra a 3ª do outro grupo.  
 
A outra vaga para a semifinal, os confrontos ficam assim distribuídos: 
1) 2ªA x 3ªB 
2) 2ªB x 3ªA.  
Nesta fase, em caso de empates no tempo regulamentar, será disputados nos pênaltis, conforme 
art. 8º desse regulamento.) 
 
5º - fase final terá a fase de SEMIFINAL, que será composta pelas equipes classificadas na fase 
anterior. A equipe classificada em 1º lugar jogará contra a vencedora do jogo 2 e a 2ª contra a 
vencedora do jogo 1.  
Na fase semifinal, em caso de empate no tempo regulamentar será disputado nos pênaltis, 
conforme art. 8º desse regulamento. 
 
6º - A fase final encerra com a disputa da FINAL do campeonato, que será composta pelas equipes 
classificadas da fase semifinal, onde os vencedores disputarão o título do campeonato e os 
perdedores a decisão de 3º lugar.  
 
7º - Na decisão de 3º lugar, e para a disputa da FINAL, em caso de empate no tempo 
regulamentar, serão obedecidas à cobrança de penalidades máximas, conforme art. 8º desse 
regulamento.  
 
8º - Os tiros livres diretos da marca de pênaltis, para a decisão de vencedor das partidas, assim 
como da fase decisiva do campeonato, deverão ser de 3 cobranças alternadas por equipe e 
persistindo o empate será cobrada uma penalidade máxima alternada por equipe até que se 
conheça o vencedor. Os atletas somente poderão ser repetidos nas cobranças após todos já terem 
cobrado.  
 
 



9º - A pontuação das partidas ficará assim distribuída: 
03 pontos - vitória 
01 ponto - empate 
00 ponto – derrota 
P.S – Não haverá disputa por ponto extra.  
 
10º - Em caso de empate dentro na fase classificatória e na classificação GERAL, o critério a ser 
usado para desempate será: 
1) Confronto Direto  
2) Maior número de vitórias; (três ou mais equipe). 
3) Menor número de gols sofridos  
4) Maior número de gols marcados  
5) Saldo de gols 
6) Menor número de cartões vermelhos; 
7) Menor número de cartões amarelos; 
8) Sorteio. 
 
11º- Os jogos serão disputados as terças-feiras obedecendo rigorosamente os horários da tabela. 
 
12º - Receberão premiação no final do campeonato: 
 
1) Medalhas de 1º a 3º lugar  
2) Troféu para artilheiro  
3) Troféu para goleiro (defesa) menos vazado. O goleiro menos vazado será da equipe que tiver a 

defesa menos vazada (média). 
 
13º- Os líderes deverão certificar-se da realização de alguma rodada adiada e serão encarregados 
de informar a decisão aos seus atletas. 
 
14º- O início do campeonato fica agendado para o dia  12/04/2022 
 
15º- Os casos omissos a esse regulamento serão decididos pela Diretoria de Futebol.  
 
 
 

 

 

 


