
 
 

 

 

 

REGULAMENTO 18° CAMPEONATO INTERNO 2019 

1– DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 01º - O 18° Campeonato Interno MLS de Patrocinadores 2098 será realizado no período de 

Outubro a Dezembro de 2019 e regular-se-á pelas disposições contidas neste regulamento e 

atos administrativos expedidos pelo organizador, cabendo às equipes seu fiel cumprimento e 

conhecimento da legislação desportiva e das disposições contidas neste regulamento. 

2– CATEGORIAS, BOLAS E TEMPO DE JOGO  

Art. 02º - As categorias, bolas e tempo de jogo serão os seguintes: 

CATEGORIAS BOLA N° TEMPO DE JOGO 

SUB 08 (2010/2011/2012) 04 2 TEMPOS DE 15 MINUTOS 

SUB 10 (2009/2010) 04 2 TEMPOS DE 20 MINUTOS 

SUB 12 (2007/2008) 05 2 TEMPOS DE 20 MINUTOS 

SUB 14 (2004/2005/2006) 05 2 TEMPOS DE 20 MINUTOS 

 

§ UNICO – O intervalo dos jogos terá duração de 05 minutos. 

3– DA COMPETIÇÃO 

Art. 03º - A equipe que comparecer para jogar fora do horário determinado na tabela, será 

declarado perdedor por W.O e o resultado da partida será 03 X 00, não sendo eliminada da 

competição. 

§ ÚNICO – Os gols anotados por W.O não serão computados para artilharia. Somente para 

efeito de critério desempate. 

Parágrafo Primeiro: A equipe perdedora por W.O continua com a obrigação de participar da 

competição. 

Parágrafo Segundo: Qualquer equipe que não comparecer para jogar, ficará caracterizado o 

abandono, sendo desclassificada da competição.  

Parágrafo Terceiro: Para que não seja caracterizado o W.O a equipe deve se apresentar com, 

no mínimo, quatro jogadores de linha e um goleiro.  

Art. 04º - Se a partida por algum motivo for interrompida antes de 2/3 será marcado outro 

jogo pela Comissão Organizadora. Ocorrendo mais de 2/3 da partida a mesma será 

considerada encerrada. 

 

 



 
 

 

 

 

 

4–FORMAS DE DISPUTA, DESEMPATE E CLASSIFICAÇÃO 

Art. 05º - O 18° Campeonato Interno 2018 será disputado da seguinte maneira: 

CATEGORIA SUB  08, 12 e 14 

4 equipes no grupo. Todas as equipes jogam entre si em turno único. A equipe classificada em 

1° lugar enfrenta a equipe classificada em 4° lugar na semifinal 1. A equipe classificada em 2° 

lugar enfrenta a equipe classificada em 3° lugar na semifinal 2. As semifinais serão decididas 

em dois jogos (jogo de ida e jogo de volta). Classifica-se para a final da série ouro a equipe que 

somar mais gols nas duas partidas. Em caso de empate na somatória dos gols, classificam-se 

para final da série ouro as equipes melhores colocadas, no caso as classificadas em 1° e em 2° 

lugares. As equipes derrotadas nas semifinais fazem a final da série prata. Na final (tanto ouro 

quanto prata) não há vantagem de empate. Nesse caso o título será decidido nas penalidades. 

Cobra-se 3 (três ) pênaltis para cada equipe. Permanecendo o empate inicia-se a série de 

cobranças alternadas. 

CATEGORIA SUB 10 

6 (seis) equipes no grupo. Todas as equipes jogam entre si em turno único. As equipes 

classificadas em 1° e 2° lugares fazem a final da série ouro. As equipes classificadas em 3° e 4° 

lugares fazem a final da série prata. As equipes classificadas em 5° e 6° lugares fazem a final da 

série bronze. Em caso de empate nas finais da série ouro, prata e bronze, o título será decidido 

nas penalidades. Cobra-se 3 (três ) pênaltis para cada equipe. Permanecendo o empate inicia-

se a série de cobranças alternadas. 

Art. 06º - O sistema de pontuação será o seguinte:  

Vitória - 3 pontos 

Empate - 1 ponto 

Derrota - 0 ponto 

Art. 07º - Na fase classificatória, em caso de empate entre duas ou mais equipes, o desempate 

se dará pela seguinte ordem: 

1° - confronto direto (apenas entre duas equipes); 

2º - maior número de vitórias; 

3º - melhor saldo de gols na fase; 

4º - maior número de gols marcados na fase; 



 
 

 

 

 

5º - menor número de gols sofridos na fase; 

6º - maior número de presenças nos jogos; 

7° - menor número de cartões amarelos; 

8° - sorteio. 

5 – UNIFORMES 

Art. 08º - Toda equipe terá que se apresentar devidamente uniformizada com meião e calção 

da escola e a camisa de jogo. 

Art. 09º - É obrigatório o uso de caneleiras e chuteira society, ficando proibidos quaisquer 

objetos que possam por em risco a integridade física do jogador e do seu adversário.  

§ ÚNICO – o atleta deverá se apresentar em jogo devidamente uniformizado conforme 

supracitado (o professor responsável pela partida definirá a punição para o atleta ou equipe 

caso não esteja o atleta não esteja devidamente trajado). 

6 – LOCAL DOS JOGOS  

Art. 10° - Os jogos serão realizados na Escola Oficial do São Pulo Futebol Clube – Unidade 

Campinas, sendo de responsabilidade do mesmo as boas condições das instalações para a 

realização dos jogos, tais como: campo, vestiário, etc. 

7 – PENALIDADES 

Art. 11º - Não será aplicado o cartão vermelho, devendo o árbitro solicitar a substituição do 

atleta.  

Art. 12º - A soma dos cartões amarelos não terá efeito suspensivo para o atleta. 

Art. 13º - Em caso de agressão entre os atletas caberá a Comissão Organizadora julgar e definir 

a penalidade cabível. 

Art. 14º - O comportamento inconveniente da delegação ou parte dela (torcida, pais ou 

responsáveis), durante qualquer partida, estando ou não participando do jogo, provocando 

distúrbios, agressões ou conflito em qualquer lugar, sendo local de jogo ou não, ficando 

comprovado por qualquer membro da organização, mesários ou árbitros, com ofensas morais, 

sendo ou não anotado na súmula do jogo, poderá impedir a participação ou mesmo a 

eliminação da competição.  

 

 



 
 

 

 

8 – DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 15º - Todos os times serão compostos por até 9 jogadores de linha (6 jogadores iniciam a 

partida e 3 ficam como suplentes). TODOS os jogadores deverão ser substituídos durante a 

partida para que joguem o mesmo tempo de jogo. A responsabilidade pela organização das  

trocas será do professor responsável pela partida. Os orientadores realizarão a sequencia 

das substituições, e tem o papel fundamental de motivar e organizar a equipe nos jogos. O 

orientador que não estiver seguindo as orientações da Comissão Organizadora será 

substituído na competição. 

Na categoria Sub 14 todos os times serão compostos por 7 jogadores de linha (6 jogadores 

iniciam a partida e 1 como suplente). Caso alguma equipe tenha que jogar com 5 jogadores 

devido a falta de atletas, as duas equipes iniciaram a partida com a mesma quantidade, ou 

seja,” 5 contra 5”. Neste caso, o jogo será realizado no “Campo 3” , que corresponde com as 

suas dimensões para quantidade de jogadores. 

Art. 16º - Ficará 1 (um) professor responsável por cada jogo (um professor por quadra) que 

terá a responsabilidade de realizar as trocas (substituições), assim como anotar as ocorrências 

da partida (cartões e gols).  

Art. 17º- Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora, 

contando com auxílio das leis e regulamentos que disciplinam as regras do futebol, cujas 

decisões serão soberanas, com perfeito acatamento por parte das equipes envolvidas na 

competição. 

9 – DOS ORIENTADORES TÉCNICOS 

Os orientadores técnicos serão formados pelos pais e/ou responsáveis de alunos participantes 

do campeonato. Cada equipe terá 1 (um) orientador técnico que terá a função de organizar a 

equipe, bem como orientar e motivar os alunos. As substituições serão controladas pelo 

professor responsável do jogo. Cabe ao orientador técnico colaborar para um ambiente 

agradável e respeitoso para a prática esportiva. O comportamento indevido e desrespeitoso, 

seja com aluno, professores, torcida ou árbitro caberá punição que será definida pela comissão 

organizadora. 

10 – DO OBJETIVO 

Art. 18° - O Campeonato Interno tem como objetivo dar aprendizado e vivência do futebol em 

situações de competição, para que assim o aluno observe também valores morais e sociais, 

assim como promover o intercâmbio entre os alunos matriculados na Escola Oficial do SPFC – 

unidade Campinas.  

 

 



 
 

 

 

 


