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  O 3º Campeonato de Futebol Society da PIB Imperial, ano de 2017, tem por finalidade a comunhão e o                   
estímulo à prática de atividades esportivas entre os membros e frequentadores das células da PIB               
Imperial e será disputado nos termos deste regulamento.  

 
Todas as informações sobre o campeonato estarão publicadas no hotsite oficial no endereço             

http://pibimperial.com.br/futebol/ . 
 

Das Inscrições 
 

1.  As inscrições serão feitas em duas etapas: na primeira, o atleta deverá acessar o site da PIB                 
Imperial www.pibimperial.com e preencher o formulário contendo (nome, idade, célula que           
participa, nome do líder, discipulador e posição que joga). Após análise pela comissão             
organizadora serão deferidas ou indeferidas as inscrições com base nos critérios do item 2              
abaixo. Na segunda etapa, o atleta que teve sua inscrição pré-aprovada pela Comissão             
Organizadora - CO, deverá efetuar o pagamento de R$60,00 até o dia 9.7.17 para efetivação               
de sua inscrição. 

2. Poderão se inscrever apenas pessoas que sejam membros ou frequentadores das células da            
PIB Imperial - VG e que tenham a idade mínima de 15 anos, que será aferida mediante                 
apresentação de documentos pessoais;  

3. O período de inscrição com o correspondente pagamento será de 1/6/17 a 2/7/17. Quem não               
pagar pelo menos 50% do valor até o dia 26/6/17, não terá direito ao nome na camiseta.  

4. Sob nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição. 
5. O cadastro de reserva será constituído pelos atletas que manifestaram o desejo de participar              

do campeonato após o período da inscrição pelo site (20/6/17). 
6. Após a 3ª rodada não será admitida a entrada de novos atletas. 

 
 

Do Congresso Técnico  
 

7. O congresso técnico será realizado no dia 6/7/17 às 19:30h no prédio da PIB Imperial - sede                 
e objetiva a explanação das regras e esclarecimento de dúvidas; 

8. Durante o congresso técnico as regras poderão ser suprimidas, acrescidas ou modificadas; 
9. Após o Congresso Técnico, todas as questões não previstas no regulamento serão decididas             

pela Comissão Organizadora. 
 
 

Da Comissão Organizadora 
 

10. A comissão organizadora do campeonato será composta pelos pastores e obreiros, sob a             
liderança dos primeiros;  

11. Compete à comissão organizadora o estabelecimento das regras e a tomada de decisões             
sobre  toda e qualquer questão que surgir no interregno da competição. 

12. As questões não previstas neste regulamento serão decididas pela CO. 
 
 

Das equipes 
 

http://pibimperial.com.br/futebol/
http://www.pibimperial.com/


13. O campeonato será composto por 8 equipes e a quantidade de atletas por equipe será               
definido em função do número de inscrições válidas, todavia não poderá ser menor que 10               
integrantes; 

14. O sorteio dos atletas entre as equipes e o nome das equipes será de responsabilidade da                
CO. 

15. O sorteio das equipes será conduzido buscando ao máximo o equilíbrio técnico e quantitativo              
das equipes, e seguirá as diretrizes abaixo: 

a. Os atletas serão divididos em grupos e separados por nível técnico e/ou posições             
que atua no campo, a critério da Comissão Organizadora; 

b. Inicialmente serão selecionados os atletas “cabeça de chave” das equipes; 
c. Após serão sorteados os demais atletas pertencentes aos outros grupos, de forma            

igualitária entre as equipes 
16. Durante a competição a entrada de novos atletas nas equipes será decidida pela Comissão              

Organizadora buscando sempre observar o equilíbrio quantitativo e técnico das equipes; 
17. Cada equipe poderá nomear 1 técnico de livre escolha;  
18. É de inteira responsabilidade do atleta as suas condições físicas e de saúde para a prática da                 

modalidade esportiva; 
19. As equipes para entrarem em campo, deverão estar devidamente uniformizadas (camisa            

com número, short e meião no padrão pré-definido) além de chuteira sem travas. O atleta que              
não atender esse artigo na íntegra, não participará da partida nem no banco de reservas. 

20. Cada equipe deverá ajudar no custeio do aluguel no campo e da arbitragem, cujo valor será a                 
divisão do aluguel pelo número de equipes, variando em torno de R$ 30,00 a 50,00; 

21. Para as partidas da fase do mata-mata, a contribuição por equipe aumentará em função da               
redução do número de equipes; 

22. A participação da equipe na rodada ficará condicionado ao pagamento da taxa de jogo antes               
do início da partida; 

23.  Não será permitida a entrada de atletas em campo utilizando relógio, pulseiras ou outros              
objetos de adorno pessoal;  

24.  É recomendado levar gelo, material de primeiros socorros para devida utilização caso seja             
necessário; 

25. Após a primeira rodada do campeonato, a CO analisará junto com todos os capitães, os               
atletas desistentes de cada equipe e sorteará os que tiverem no cadastro de reserva,              
mantendo sempre como critério, o equilíbrio numérico e técnico das equipes; 

 
 
Dos Jogos 
 

26. O campeonato tem duração estimada de 6 meses com jogos ocorrendo preferencialmente            
aos domingos no campo do chapéu do sol. O horário do primeiro jogo será às 7:45h; 

27. Quando não for possível a rodada ocorrer no domingo pela manhã, a CO comunicará com               
antecedência e rodada será adiada para um dia de semana a noite em campo e horário a ser                  
definido;  

28. Para início da partida a equipe deverá ter em campo no mínimo 6 jogadores, caso não o                
tenha perderá por WO, ficando vedada a entrada de jogadores de outras equipes ou de fora                
do campeonato para preenchimento do time.  

29. Todas as equipes devem providenciar o preenchimento da súmula até 10 minutos antes do              
início da partida à ser disputada, podendo o não cumprimento acarretar em WO. 

30. Será encerrado o jogo quando uma das equipes tiver com número igual ou menor que 4                
jogadores em campo. Caso o motivo tenha sido expulsões, a equipe adversária ficará com os               
pontos da partida. Por outros motivos, será remarcada a partida para conclusão do tempo              
remanescente;  

31. Haverá uma tolerância de 10 (dez) minutos quanto ao início da primeira partida da rodada, as               
demais seguirão a ordem da tabela, sendo que a equipe que ultrapassar a tolerância, ou não                



cumprir o horário pré-determinado, sem justificativa ou ainda não comparecer ao jogo,            
perderá por (WO). 

32. Não haverá remanejamento dos horários dos jogos pré-estabelecidos; 
33. Os horários dos jogos serão definidos de forma isonômica entre as equipes.  
34. A equipe que abandonar o campo de jogo antes do término da partida, seja qual for o motivo,                  

perderá 3 pontos na classificação. Caso não haja pontuação ficará com 3 pontos negativos. A               
equipe adversária obterá 3 pontos independente do resultado parcial do jogo. 

35. os jogos terão duração de 30 minutos, divididos em 2 tempos de 15 minutos. Haverá um                
intervalo de 05(cinco) minutos entre o primeiro e o segundo tempo. 

36. O Campeonato terá duas fases: a primeira no sistema de pontos corridos e a segunda de                
“mata-mata”; 

37. A primeira fase ocorrerá em turno e returno em que todos jogarão contra todos. 
38.  A classificação será ordenada por pontos (vitória - 3 pts; empate - 1 pto; derrota - 0 pt) 
39. Os 4 times com maiores pontuações farão a semi-final e os vencedores da semi-final, farão a                

finalíssima. A duração das partidas da semi-final e final será de 40 min. 
40.  Em caso de empate no número de pontos ganhos na primeira fase, o critério de desempate                

será o seguinte: (1)Maior número de vitórias (2)Maior saldo de gols (3)Maior número de gols            
marcados (4)Confronto direto (5)Menor número de cartões vermelhos (6)Sorteio 

41. Na semifinal o Jogo1 será entre o 1º e o 4º colocados; o jogo 2 será entre o 2º e 3º                     
colocados, sendo que os dois times com melhor campanha na primeira fase (1º e 2º) terão a                 
vantagem do empate, como condição de se classificar para a final.  

42.  Para o jogo da final, se a partida final terminar empatada, o vencedor será conhecido               
através de cobrança de pênaltis, com 5 cobranças de cada lado intercaladamente; 

 
 
Das regras dos Jogos e Penalidades 
 

43. As regras a serem aplicadas são as oficiais de futebol7 society expedidas pela CBF7 -               
Confederação Brasileira de Futebol 7 Society; 

44. Todos os jogos terão árbitro(s) definido(s) pela Comissão Organizadora; 
45. Não haverá tolerância para ataques ou ofensas dirigidas aos árbitros ou CO. Em todos os               

casos, se ocorrido dentro ou fora de campo, será julgado pela CO que poderá aplicar as                
sanções de advertência verbal, suspensão de 1 a 3 jogos ou exclusão do campeonato, além               
daquela aplicada pelo árbitro da partida. 

46. Caso o atleta receba o cartão vermelho após a aplicação do 2º amarelo, será suspesso de 1                 
jogo. Caso receba o cartão vermelho direto, em caso de agressão, será suspenso por 2               
jogos. 

47. O jogador que acumular 3 cartões amarelos ou receber 1 cartão vermelho cumprirá             
suspensão automática de 1 jogo, zerando para as semi-finais e finais; 

48. O jogador que for advertido com cartão amarelo será imediatamente substituído e deverá             
ficar 3 minutos fora da partida, podendo retornar após cumprir o tempo; 

49. Cabe à Comissão Organizadora fazer cumprir as normas disciplinares, tomando por base            
este regulamento. As súmulas de cada partida onde por ventura tenha acontecido qualquer             
irregularidade e outros assuntos que forem encaminhados a ela, serão por essa comissão             
analisados e julgados. 

50. Poderá ser aplicado pela Comissão Organizadora outras penalidades que julgar necessárias           
a atletas, técnicos ou equipes, decorrentes, sobretudo, de mau comportamento ou infração            
das normas do campeonato, podendo ser desde uma simples advertência verbal, perda de             
pontos, suspensão de jogos ou exclusão do campeonato.  

51. As pessoas inscritas neste evento que venham a causar agressões físicas ou verbais, à               
Comissão Organizadora, autoridades eclesiásticas e adversários, serão excluídos da         
competição e sua participação em eventos futuros ficará incerta; 



52.  A equipe ou atleta que se sentir prejudicado por qualquer decisão ou circunstância atinente              
ao campeonato, poderá impetrar recurso por escrito à Comissão Organizadora no prazo            
máximo de 48h da ocorrência e a Comissão terá o prazo de 72h para tomar a decisão; 

53.  Os recursos não terão efeitos suspensivos. 
 
Da Premiação 
 

54. O campeonato entregará as seguintes premiações: 1º Lugar : Troféu e medalhas;   2º Lugar :               
Troféu;   3º Lugar : Troféu;  

55.   Serão premiados também: o artilheiro da competição, o craque da copa e o melhor goleiro; 
56. O campeonato de 2017 homenageará a memória do “Inho Pedroso”, nosso ex-amigo, irmão             

e participante do campeonato de 2016, falecido no dia 21/6/17, com o troféu que levará o                
seu nome,  

 
Disposições Finais 
 

57. Os casos não previstos neste regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora; 
58.  Ao concluir sua inscrição, os atletas concordam com os termos deste regulamento. 

 
 

DEUS ABENÇOE A TODOS !!! 
 


