afurg
Associação dos Funcionários da Universidade Federal do Rio Grande
Campeonato Amigos da AFURG Veteranos
Campeonato de Primavera 2017
Taça Ouro: LUIZ FERNANDO CARVALHEDO DA SILVA(FERNANDÃO)
Taça Prata: ANTÔNIO AZAMBUJA NUNES(NICO)
DA FINALIDADE:
Art.1º
A competição é organizada pelo departamento de Esporte da Afurg (Associação dos
Funcionários da Universidade do Rio Grande) e tem por finalidade, a integração de associados
seus dependentes e convidados;
Art.2º
Este regulamento, é o conjunto das disposições que regerão a referida competição;
DAS INSCRIÇÕES:
Art.3º
Poderão participar atletas:
§1º – Sócio titular, filho e dependentes de associados da Afurg;
§2º – Funcionários da FAHERG, equipes convidadas, Associações convidadas e seus
dependentes, funcionários do IFRS,CAIC,TV FURG e todos terceirizados que prestam serviço
para a FURG, todos com comprovação;
§3º - Atletas com idade de 40 (quarenta anos) ou mais (ano base 1977) que já participaram de
campeonatos organizados pela AFURG;
§4º – 01 (um) atleta sem restrição de idade (para jogar somente no gol), que já participou de
campeonatos organizados pela AFURG;
§5º – Dentro das características da equipe e de sua formação poderão participar:
a) Equipes da Afurg:
a1) 02 (dois) atletas na linha com 35 anos (ano base 1982) que sejam associados,
dependentes ou atletas que já participaram de campeonatos organizados pela AFURG;
a2) 01 (um) atleta sem restrição de idade (para jogar somente no gol), que já participou de
campeonatos organizados pela AFURG;
a3) a equipe para ser considerada da afurg, necessariamente terá que ter 50% de sócios ou
dependentes, funcionários da FAHERG,CAIC,IFRS,TV FURG e EBSERH e Também outra no
mesmo percentual.
b) Equipes convidadas:
b1) 01 (um) atleta na linha com 35 anos (ano base1982) que já tenha participado de
campeonatos organizados pela Afurg;
b2) 01 (um) atleta sem restrição de idade (para jogar somente no gol) que já tenha
participado de campeonatos organizados pela Afurg;
c) O atleta inscrito para jogar somente no gol com menos de 35 anos, (ano base 1982) ou
idade livre, não poderá “ultrapassar” a linha divisória do campo. Como punição, a jogada será
interrompida e o faltoso receberá o cartão amarelo;
Art.4º
As equipes deverão ter um mínimo de 10 (Dez) e máximo 14 (catorze) atletas;
§1º – Cada equipe poderá inscrever atletas caso não tenha completado o número total de
inscrições;
§2º –, O atleta inscrito numa equipe (quando estiver com uniforme de uma equipe e constar em
súmula), não poderá participar de outra;

§3º – Não será aceita inscrição no horário da partida, toda inscrição de atleta após a entrega da
ficha, “somente” será aceita após verificação na secretaria da Afurg (até as 16h de 5ª feira);
§4º – Substituição de atletas, somente poderão ser efetivadas após solicitação encaminhada e
aprovada pela Comissão Organizadora, e nunca no dia da partida;
§5º – Para participar da segunda fase o atleta deverá participar de no mínimo 03 (três)
partidas na fase classificatória (considera-se participado, quando estiver com uniforme da
equipe e constar em súmula);
§6º – Serão aceitas as inscrições por ordem de chegada (equipes Afurg e convidados)
apartir do dia 30 de agosto/2017, até 13 de setembro/2017 com a ficha devidamente
preenchida.
§7º – Todo atleta com restrições não poderão participar do campeonato;
DA COMPETIÇÃO:
Art.4º
Dentro de 48 horas úteis, quando solicitado pela organização, o representante da equipe
deverá comprovar a documentação exigida, caso não apresente a equipe será julgada,
podendo perder os pontos da partida ou ser eliminada da competição;
Art.5º
Para participar, cada equipe deverá contribuir com:
§1º – Equipes convidadas: deverá contribuir com taxa de R$ 900,00 (novecentos reais) mais 02
(dois) quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal) por atleta;
§2º – O pagamento deverá ser efetivado mediante cheque ou à vista;
§3º – Todo o associado da Afurg e seus dependentes, serão subsidiados pela afurg.
§4º - No caso de WO:
1) A equipe pagará multa de uma cesta básica, equivalente a R$ 150,00 (Cento e
cinquenta reais) após apreciação do recurso pela Comissão Organizadora poderá ser
excluída da competição;
2) A equipe faltante deverá apresentar o recurso em 48 (quarenta e oito) horas úteis.
3) Caso a equipe faltante não pagar a multa até o final do campeonato, seus atletas não
poderão ser inscritos nos campeonatos decorrentes (exceto aquele cujo nome constar
na súmula) até que a dívida seja saldada;
Art.6º
As informações nas fichas deverão estar completas e com letra legível e serão de
responsabilidade dos representantes de cada equipe;
§1º-Todos os atletas deverão ser conhecedores deste regulamento através de seus
representantes e a ele se submeterão sem reserva alguma a todas as disposições e as
consequências que ele possa emanar;
Art.7º
A Junta Disciplinar (J.D.) será formada por 03 (três) representantes da Afurg;
Art.8º
Na competição será obedecida à regra oficial de futebol de sete, exceto o disposto neste
regulamento e tratado na reunião técnica;
Art.9º
As partidas terão início na hora e dia fixado pela Afurg, havendo tolerância de 10 (dez)
minutos somente para a primeira partida;
§1º- Passando o horário fixado, a equipe que não estiver com um número mínimo de 05
(cinco) atletas devidamente uniformizados em campo, perderá por WO, e no decorrer da
partida a equipe que ficar com menos de 05 (cinco) atletas, o árbitro terminará a partida e será
caracterizado WO, se estiver 0x0 a vitória e de 1x0, se o placar já estiver de vitória para a
equipe beneficiada com o WO, permanece o resultado do momento que o arbitro a finalizou;
Art.10º
Quando a partida for transferida ou suspensa por motivos alheios à vontade dos competidores,
será realizada em nova data e horário, conforme a determinação da Afurg;

Art.11º
Em caso de chuva no dia da partida, somente a arbitragem e Afurg, no horário marcado
para a mesma é que poderão fazer a transferência, informações serão obtidas na guarita
de entrada da aFurg (32.33.65.45);
Art.12º
Não caberá direito de recurso ou justificativa sob alegação de atraso por transporte, trânsito ou
dificuldades relativas ao local e hora da competição;
Art.13º
Em caso “especial” para melhor desenvolvimento da competição, poderá a Afurg, e somente
ela, fazer alterações na tabela;
Art.14º
Nenhuma partida deixará de ser realizada por falta de árbitro designado, ficando a Afurg, a
responsabilidade de dar substituição aos faltosos, não cabendo recusa ou protesto;
Art.15º
Caberá a arbitragem coibir todos os atos de indisciplina, dentro e fora do campo com atletas,
técnicos, dirigentes ou qualquer pessoa física que esteja perturbando o bom andamento da
competição, primeiramente falando c/ o responsável sobre o ato para amenizar o fato e caso
persista, punir com cartão amarelo o seu atleta capitão e em medidas mais severas, punindo
com o cartão vermelho o atleta causador;
§1º – A J.D. em instância única, apreciará e julgar as faltas disciplinares ocorridas no
transcurso das partidas, cometidas por atletas, técnicos, dirigentes ou qualquer pessoa física,
vinculada às equipes participantes;
§2º – Qualquer atitude de racismo, ou injúria racial, o atleta será expulso do campeonato sem
direito a defesa;
§ 3º – Agressões físicas e verbais poderão resultar em afastamento do atleta durante os
campeonatos da AFURG, podendo durar de 6 (seis) meses a um ano;
Art.16º
Estão impedidos de participar da competição o atleta que estiver cumprindo pena perante a
Afurg;
§1º - estiver suspenso ou banido da liga de futsal da cidade do Rio Grande;
§2º - estiver suspenso ou banido da liga de futebol da cidade do Rio Grande;
§3º - possuir débitos referentes aos últimos campeonatos da AFURG;
§4º - seja profissional ou que receba qualquer ajuda de custo para participar da competição;
DA DISPUTA
Art.17º
Cada equipe deverá apresentar:
a) camisas iguais e numeradas;
b) calções da mesma cor;
c) meias da mesma cor, não pode usar meia socket ou meias de cores diferentes, caso algum
jogador esteja irregular com o uniforme este não pode entrar em campo;
§1º - o goleiro deverá usar camisa de cor diferente (podendo ser sem número);
§2º - não será permitido o uso de abrigo (exceto o goleiro);
§3º - quando o atleta usar calçado, sua meia deverá ser igual à dos outros atletas de sua
equipe;
§4º - quando o atleta usar tornozeleira ou similar, poderá optar pelo uso ou não da meia (que
deverá ser igual à dos outros atletas);
§5º - quando o atleta descumprir os itens a, b e c, será advertido com o cartão amarelo;
§6º – o jogador pode optar por jogar descalço, sem o calçado de jogo, ou usar apenas a meia
(que deverá ser igual à dos outros atletas);

Art.18º

Quando ocorrer de equipes disputantes usarem camisas da mesma cor, ou que por
semelhança possam gerar confusão, a critério do árbitro, e mediante sorteio, uma das equipes
deverá usar os coletes fornecidos pela Afurg;
§1º - Os coletes fornecidos pela Afurg, serão utilizados somente no caso do Art. 18º, não será
permitido a sua utilização para substituição de falta de camisetas de qualquer equipe;
Art.19º
Será expressamente proibido o uso de calçados com garras tipo Kichute, somente tênis
autorizado para futebol de sete, ou tênis comum;
Art.20º
Não será permitido o início de uma partida, sem que as equipes estejam em campo com o
mínimo de 05 (cinco) atletas;
§1º - Será considerada vencedora, a equipe que estiver completa, e será aplicado o WO na
equipe faltosa, (a equipe infratora irá a julgamento) respeitando o Art.9º;
§2º - Caso as duas equipes não estejam completas, será aplicado o WO para as duas;
Art.21º
O tempo de duração da partida, será de 40 (quarenta minutos), divididos em 02 (dois) períodos
de 20 (vinte) minutos corridos, com intervalo de 03 (três) minutos para descanso;
Art.22º
A contagem de pontos para a classificação será;
a) três pontos positivos por vitória;
b) um ponto positivo por empate;
c) Critérios e desempates da fase classificatória:
1º - Maior números de pontos ganhos;
2º - Confronto direto ( somente entre duas equipes );
3º - Maior números de vitórias;
4º - Melhor saldo de gols;
5º - Maior número de gols feitos;
6º - Menor número de gols sofridos;
7º – Sorteio;
Art.23º
A modalidade de disputa será informada na reunião técnica;
Art.24º
Durante a competição, serão usados 02 (dois) tipos de cartões:
a) CARTÃO AMARELO (um ponto negativo para o fator disciplina): 03 (três) durante a
competição, o atleta ficará fora uma partida;
O atleta que receber o cartão amarelo deixará o campo de jogo e sua equipe ficará com menos
01 (hum) atleta por 02 (dois) minutos fora da partida, podendo o atleta voltar ou ser substituído
após o cumprimento do tempo, sendo acumulativo de acordo com o número de cartões que
forem aplicados durante a partida. (Por exemplo: se o atleta de uma equipe receber um cartão
e não ter completado os (02) dois minutos e outro atleta da mesma também o receber, cada um
deles ficará 02 (dois) minutos de fora da partida de acordo com o cronômetro da arbitragem.);
b) CARTÃO VERMELHO (cinco pontos negativos para o fator disciplina): 01 (um) durante a
competição, o atleta deixará o campo de jogo sem a reposição de outro atleta na sua equipe e
ficará automaticamente fora da próxima partida, e dependendo do que constar em súmula irá a
julgamento;
c) As equipes sempre que classificadas terão que disputar 3º lugar das finais da Taça
Ouro e Taça Prata.
§1º - Os cartões serão acumulados durante toda a competição e aplicados por tipologia,
nunca um cartão abonará o outro, e a partir da segunda série, as penalidades serão
duplicadas;

DA PREMIAÇÃO
Art. 25º
Será oferecida a seguinte premiação para a “taça ouro”
Troféu:
a) Campeã;
b) Vice-campeã;
c) terceira colocada;
d) mais disciplinada;
e) atleta destaque.
Medalha:
e) Campeã;
f) Vice-campeã;
g) goleador;
g1) atleta que converter o maior número de gols em toda a competição;
g2) atleta que a sua equipe conseguir a melhor colocação;
g3) atleta que obtiver melhor média entre gols feitos e tempo de partidas jogadas;
h) goleiro menos vazado:
h1) deverá participar de no mínimo 70% dos jogos de sua equipe, na média de minutos
jogados e gols sofridos;
h2) atleta que sofrer menor número de gols em toda a competição;
h3) atleta que obtiver melhor média entre gols feitos e tempo de partidas jogadas;
h4) atleta que a sua equipe conseguir a melhor colocação;
i) O atleta destaque será escolhido por:
i1) 01 (um) representante da arbitragem;
i2) 02 (dois) representantes da Afurg;
j) Troféu disciplina:
j1) equipe que obtiver melhor coeficiente entre cartões recebidos e partidas jogadas;
j2) equipe que obtiver a melhor colocação;
§1º - A equipe que aplicar o WO ou desistência estará automaticamente fora da disputa do
troféu disciplina;
Art. 26º
Será oferecida a seguinte premiação para a “taça prata”
Troféu:
a) Campeã e Vice
Medalha:
e) Campeã;
Art. 27º
Todo e qualquer caso de reclamação, esclarecimento, recurso, impugnação, dúvidas etc...
deverá ser encaminhado para apreciação da Afurg, pelo representante legal de cada equipe
(que assinar a ficha de inscrição como responsável), por escrito, na secretaria da Afurg (até
as 16h de 5ª feira) num prazo de 48 horas (úteis) após o fato ocorrido;
Rio Grande, agosto de 2017.

