REGULAMENTO DO FUTEBOL SOCIETY NONA EDIÇÃO ANO 2017

1. Futebol Society-Aos sábados, das 15hs às 18hs, Campo Futebol Society da ANSEF/PI, está
reservado aos sócios, dependentes e convidados para CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY ano 2017,
tendo início no MAIO/2017 com TORNEIO INÍCIO, 1º rodada DIA MAIO e término DIA 26/NOVEMBRO,
com a FINAL, oportunidade será realizada a FESTA de CONFRATERNIZAÇÃO.
2. Inscrição-COMISSÃO ORGANIZADORA- Até a 2ª RODADA de cada Turnos.
3. Comissões Compete:
3.1-ORGANIZADORA representantes Baldoino e Hélio: 1-Organizar-Zelar pela DISCIPLINA;2-Dirimir
conflitos;3-Criar taxa manutenção campeonato e site;4-Fiscalizar o cumprimento regulamento.
3.2-DISCIPLINAR formada pelos representantes times participantes, REAL-Baldoino, VERDÃO-Hélio,
JUVENTUS-Brunno e MILAN-Rodrigo, e nas ausências, representantes legais por eles indicados ou na
falta destes, pela Comissão Organizadora. Compete: cuidar da DISCIPLINA, afastar jogador que não
respeitar representantes, árbitros, convidados e se comportar de maneira grosseira e desrespeitosa,
como xingamentos e atitudes inconvenientes. Também, aplicar punição além da prevista, prevalecendo
sempre voto da maioria.
3.3-REUNIÕES-Sempre no final cada rodada entre representantes times, também, será publicado no
site e só serão discutidos assuntos FORA do REGULAMENTO.
4. Site-Fica criado site ansefsociety.sitebr.net para divulgar o Campeonato, como: pontos, cartões,
artilharia, cadastro atletas, jogos, gols, punições, pagamentos, sob controle Baldoino e Sales.
5. Jogos-Os jogos serão aos sábados e se iniciarão às 15:40hs, com tolerância máxima 10 minutos.
Início às 15:50hs, sob pena perda pontos. Cada time, jogará 2 partidas com duração 30 minutos cada,
com 15 cada tempo, com virada imediata. Não haverá intervalo de uma partida para outra. Vencedor
cada jogo terá 3 pontos e empate 1.
5.1-Rodada Suspensa-NÃO HAVERÁ REPOSIÇÃO e a tabela segue.
6. Bola-Equipes envolvidas nos JOGOS deverão ajudar na colocação da bola em campo. Cada time
ficará com uma bola.
7. Taxas-Fica criada as taxas mensais de R$ 15,00 sócios e R$ 20,00 NÃO sócios:
7.1-TAXA CONFRATERNIZAÇÃO-R$ 10,00 reais, obrigatória todos atletas inscritos para FESTA DE
FINAL ANO e no controle o representante Time Verdão (Hélio). NÃO HAVERÁ DISPENSA.
7.2-TAXA MANUTENÇÃO CAMPO-R$ 5,00 reais, criada pela ANSEF/PI para NÃO SÓCIOS, que será
repassada a entidade.
7.3-TAXA ÁRBITRO-R$ 5,00 reais, para pagamento os árbitros durante os jogos.
7.4-Taxas serão recolhidas pelos representantes cada time e repassado a Comissão Organizadora, logo
após rodada, durante reunião e sempre ao segundo sábado cada mês, a partir de junho/2016. A FALTA
PAGAMENTO de QUALQUER TAXA, inclusive a da INSCRIÇÃO, afastará atleta da competição, sob pena
PERDA PONTOS para time.
7.5-DISPENSA-DISPENSA só para CAMPO e ÁRBITRO, em caso de contusão, ocorrida nos jogos.
CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL não haverá DISPENSA, salvo, se houver afastamento do atleta do Torneio.
8. Desempate-Caso empate pontos, a vantagem será: 1-Maior nºs Vitorias; 2- Maior nº Gols; 3Menor nºs Derrotas. Vitória em descumprimento Regulamento (tapetão), não será contada.
9. Árbitro-Regras Cartões-Campeonato será pelas regras oficiais (árbitros). Cartão VERMELHOafastará rodada+1sábado. 3 AMARELOS-1jogo. AZUL-afastará 3 minutos no jogo+1Amarelo. FALTAA partir 6ª falta será cobrado tiro direto, entre meio-campo e pequena área, a cada tempo e nas finais
na 7ª. PENALTI-Penalti será cobrado a 1 metro pequena área. Na falta árbitro, representantes jogos,
indicarão um imediatamente, preservando horário jogo.
10. Times-Campeonato terá 4 times, REAL, VERDÃO, JUVENTUS e MILAN, com plantel de no
mínimo 12 jogadores cada e máximo 3 goleiros. PERMUTA NÃO SERÁ ACEITA após início campeonato.

11. Campeonato-Turnos-Campeonato será de 2 turnos. Tanto no 1º e 2º turno, o time que fizer
maior nº de pontos joga pelo empate. Todas as DECISÕES os cartões serão zerados, inclusive o
vermelho e o tempo jogo será 60 minutos, com 30 cada tempo, intervalo 10. No caso de empate, jogo
terá 10 minutos de prorrogação, com 2 tempo de 5 minutos cada, persistindo o empate, pênalti com 3
cobrança inicial, persistindo, alterna-se até que se conheça o vencedor. O campeonato será pautado
pela DISCIPLINA e RESPEITO MÚTUO, não sendo tolerado xingamentos, agressões e outras atitudes
inconvenientes, sob pena das penalidades previstas, além do afastamento do atleta conforme Comissão
Disciplinar. A não realização partida na falta de 1 time, resultado será W x O, devendo bater o centro.
Se um time ganhar os 2 turnos, será realizado um jogo do campeão e uma mistura dos outros times,
quando da festa de confraternização.
11.1- Final- A Decisão do campeonato será no ultimo DOMINGO de NOVEMBRO/2017, quando será
realizada FESTA CONFRATERNIZAÇÃO e distribuição de troféus, medalhas e brindes.
12. Uniforme-equipes jogarão SEMPRE UNIFORME COMPLETO (camisa e calção com números iguais,
chuteira society e meião(qualquer cor). Não pode colocar fita adesiva ou coisa similar e nome não é
obrigado. Goleiro será isento da exigência, mas, deverá estar chuteira society ou tênis.
13. Jogadores/Substituições-Número mínimo jogadores cada partida será 5, incluindo goleiro. As
entradas e saídas nas SUBSTITUIÇÕES será pela linha meio campo.
14. Expulsão-Jogador expulso, além punição prevista, representantes poderão se reunirão para
apreciar e aplicar uma punição mais severa, observando indisciplina, xingamento, agressão, deboche ou
outra atitude que tumultuem ambiente esportivo.
15. Goleiro-Goleiro não poderá pegar a BOLA a com a MÃO, se RECUADA com o PÉ, sob pena de Tiro
Indireto, do mesmo local previsto para a 6ª falta direta.
16. Penalidades-1-Time PERDERÁ 3 PONTOS AUTOMATICAMENTE em favor do adversário a cada jogo,
quando: 1. DESCUMPRIR qualquer item REGULAMENTO; 2. Jogar com ATLETA SEM UNIFORME
COMPLETO; 3-Jogar com 3 Cartões AMARELOS ou 1 VERMELHO (observar site); 4. Jogar com atleta
sem PAGAMENTO; 5- JOGAR com número de jogador inferior ao permitido. 2- Jogador que se portar de
maneira desrespeitosa, xingamentos, agressões, atitude inconveniente, como xingar juiz ou outro
jogador será SUSPENSO por 2 sábado, além da pena arbitro ou não. 3-Chutar a bola pra fora do campo
em razão do juiz ou não, seguir pena do juiz. 4- Na infração do time, será contabilizado gols do outro
time e não do time infrator, no empate sem gols a partida será W x O.
16. Confraternização-FESTA de CONFRATERNIZAÇÃO será REALIZADA no último DOMINGO de
NOVEMBRO/2016, nos limites da contribuição, com todos os atletas e familiares, QUANDO DA FINAL,
oportunidade serão distribuídos TROFÉUS, MEDALHAS e SORTEIOS, zerando salto existente, exceto, o
pagamento do campo para os não sócios que é repassado para ANSEF/PI.
17. Presente Regulamento entra em vigor no início campeonato, com realização TORNEIO INÍCIO, cujo
campeão terá 1 ponto a mais a ser somado, e CHURRASCO de ABERTURA. Será assinado pelos
representantes e publicado no site: www.ansefsociety.sitebr.net para conhecimento e cumprimento
de todos. Vale registrar que Fundadores Futebol Society na ANSEF/PI foram associados Baldoino e
Cardoso em 2005.
Teresina/PI, 30 juno de 2017
Baldoino________ Hélio________ Brunno________ Rodrigo________

