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CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO – NOVO BANDEIRANTES  
 

REGULAMENTO 2019 
 

CAPÍTULO I  
DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO  

  
 

Art. 1º - O CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO DO NOVO BANDEIRANTES do ano de 2019, 
será disputado por equipes que o integram, sendo promovido, organizado e dirigido pela Secretaria 
Municipal de Esportes  e Lazer, e será regido pelas regras do Futebol Suíço, bem como as normas 
presentes neste regulamento. 
 
§ Único – Das Inscrições:  
Será cobrada uma taxa de inscrição de R$ 300,00 (trezentos reais) de cada equipe participante de 
Cambé e R$ 500,00 (quinhentos reais) para equipes de outros municípios. O recurso será destinado à 
premiação das equipes vencedoras (1º 2º, 3º e 4º lugares). A confirmação da equipe se dará mediante o 
pagamento da taxa de inscrição, que deverá acontecer no Congresso Técnico. 
 
Art. 2º - O Campeonato será disputado por equipes inscritas até o dia 04 de junho de 2019, com início 
no dia 09 de junho de 2019, no Campo de Futebol do Jardim Novo Bandeirantes. 
 
§ Único – O Congresso Técnico (Arbitral) será realizado no dia 04 de junho de 2019, às 19:00 horas, 
na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Rua Brasília, 911 – Jd. Alvorada). 
  

CAPÍTULO II  
DOS TÍTULOS E PREMIAÇÕES  

 
Art. 3º - Às equipes finalistas da competição serão atribuídas as seguintes premiações: 
1º Lugar:  troféu + medalhas 
2º Lugar: troféu + medalhas 
3º Lugar: troféu + medalhas 
4º Lugar: troféu + medalhas 
Goleiro menos vazado: troféu 
Artilheiro: troféu 
 

CAPÍTULO III  
SISTEMA DE DISPUTA  

  
Art. 4º - O sistema de disputa do Campeonato será decidido pela Organização e pela Secretaria de 
Esportes e Lazer após a confirmação da inscrição das equipes.  
 
 
§ Único – Na primeira fase as equipes se enfrentarão no sistema de turno único, dentro de cada grupo. 
Classificam-se para a segunda fase as duas melhores equipes de cada grupo. A partir da segunda fase, 
o sistema de disputa será de eliminatória simples. Se houver empate, o jogo vai para os pênaltis. 3 para 
cada equipe, alternados. Se persistir o empate, 1 e 1 alternados, até que se conheça a equipe vencedora. 
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CAPÍTULO IV  
 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

§ 1º: Os critérios de classificação serão os seguintes: 
            1 – Maior número de pontos;  
 2 – Maior número de vitórias; 
            3 – Maior saldo de gols; 
            4 – Maior número de gols marcados. 
 

 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

 
Art. 5º - Em caso de igualdade de pontos ganhos, entre 02 (duas) ou mais equipes, para conhecer a 
melhor classificada, serão aplicados, pela ordem, os seguintes critérios: 
 
 
§ 1º: Empates entre duas equipes: 
            1 – Confronto direto;  
 2 – Maior número de vitórias; 
            3 – Maior saldo de gols; 
            4 – Menor número de gols sofridos; 
            5 – Maior número de gols a favor; 
 6 – Menor número de cartões vermelhos;             

7 – Sorteio na Secretaria Municipal de Esportes. 
 
§ 2º: Empate entre três ou mais equipes: 
 1 – Maior número de vitórias entre as equipes empatadas; 
            2 – Melhor saldo de gols entre as equipes empatadas; 
            3 – Maior número de gols a favor entre as equipes empatadas; 
            4 – Menor número de gols sofridos entre as equipes empatadas; 
 5 – Menor número de cartões vermelhos nos jogos entre as equipes empatadas; 
 6 – Saldo de gols geral em todos os jogos da fase; 
            7 – Sorteio na Secretaria Municipal de Esportes. 
             
§ Único – Quando o empate for entre três ou mais equipes, e no desempate continuarem duas equipes 
ainda empatadas e houver a necessidade de classificar mais uma equipe, o critério de desempate 
voltará para os itens do § 1º. 
  
 

 
CAPÍTULO V  

DA CONTAGEM DE PONTOS 
  
Art. 6º - Será obedecida a seguinte forma de pontuação: 
  a) Por vitória – 03 (três) pontos ganhos; 
  b) Por empate – 01 (um) ponto ganho. 
  c) Por derrota – 00 (zero) ponto. 
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CAPÍTULO VII  
CONDIÇÕES DE JOGO DOS JOGADORES 

  
Art. 7º - Todos os jogadores para terem condições de jogo, seus nomes deverão constar na Ficha de 
Inscrição Geral de suas equipes e na Súmula de Jogo.  
  
§ 1º - Apenas na primeira rodada desta competição será feita a inscrição dos jogadores no local 
de jogo, e estes serão incluídos na listagem geral da equipe. 
 
§ 2º:  O prazo final para inscrição ou substituição de jogadores será até o dia 28 de junho de 2019, às 
17:00 horas, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.  
 
Art. 8º - A equipe que colocar para jogar, jogador que não esteja devidamente inscrito e ou sem 
condição de jogo, nos termos deste Regulamento, será penalizada com a perda dos pontos da partida e 
mais 06 pontos. Obs.: Se a equipe for derrotada mantém o resultado. Se houver empate ou vitória, os 
03 pontos do jogo vão para a outra equipe. Para fins de artilharia e gols a favor, os gols da equipe 
regular permanecem. Caso a equipe regular perca do jogo, será considerado o placar de 02x00 a favor 
desta. 
 
§ 1º: Os jogadores suplentes, que constarem na súmula da partida, ficam sujeitos às medidas 
disciplinares aplicadas pelo Árbitro (cartões amarelos azuis e vermelhos). 
 
§ 2º: Cada equipe poderá inscrever até 20 (vinte) jogadores. 
  
§ 3º: Os jogadores só poderão participar da partida com apresentação dos seguintes documentos 
originais: RG, Carteira de Trabalho, Carteira de Motorista e Passaporte. 
 
§ 4º: O jogador que tiver seu nome relacionado em mais de uma equipe será considerado jogador da 
equipe em que o mesmo atuou primeiramente, e a equipe prejudicada poderá substituí-lo desde que 
observado o prazo de inscrição e substituição. 
 
 

CAPÍTULO VIII  
DA ORDEM E DAS PARTIDAS  

  
Art. 9º - Para a realização da partida, a organização do Campeonato tomará as medidas de ordem 
administrativas e técnicas indispensáveis à normalidade do espetáculo, as seguintes providências: 
a)        Marcação do campo de jogo; 
b)        Colocação de mesa e cadeiras para o mesário; 
c)        Indicar a troca do uniforme número dois em caso de igualdade (sorteio); 
d) Ambas as equipes deverão apresentar uma bola em condição de jogo para o início da partida. 

 
§ Único: Uma partida só poderá ser interrompida ou deixar de ser realizada, quando ocorrerem os 
seguintes motivos, e desde que seja impossível a sua continuidade: 

a) Falta de garantia positivamente apurada; 
b) Conflitos ou distúrbios que afetem a sua continuação; 
c) Mal estado do campo que tornem o jogo impraticável ou perigoso. 

Obs.: Somente o árbitro, no momento do jogo, poderá interromper ou suspender a partida. 
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CAPÍTULO IX  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

Art. 10º - Estas Normas Especiais fazem parte integrante do Regulamento elaborado para as 
competições promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes para a Temporada de 2019. 
  
Art. 11º - Os Representantes da Secretaria Municipal de Esportes nos jogos estarão obrigados a exigir 
e proporcionar todas as garantias para o fiel cumprimento deste Regulamento. 
  
Art. 12º - Quando coincidir a cor das camisas das equipes, será feito um sorteio e a equipe perdedora 
trocará o uniforme. 
 
§ Único: Caso a equipe não possua uniforme diferente, poderá ser utilizado coletes em cores 
diferentes e obrigatoriamente numerados, incluindo os suplentes. 
 
Art. 13º - Serão permitidos por equipe, no máximo 12 (doze) Jogadores Suplentes, 01 (um) Técnico, 
01(um) Diretor , 01(um) Massagista. Estes deverão estar relacionados na ficha de inscrição e 
também apresentarem documento de identificação. 
 
§ Único: Cada equipe poderá substituir quantos jogadores desejarem a qualquer momento do 
jogo, com a autorização do árbitro. 
 
Art. 14º - A equipe que abandonar a competição ou não comparecer será declarada perdedora 
por WxO. A equipe que comparecer somará os 3 pontos e o resultado da partida será 02x00. 
Além de perder os pontos da partida, a equipe que perder o jogo por WxO perderá 
automaticamente mais 06 pontos e continuará na competição. 
 
Art. 15º - O jogador expulso (cartão vermelho) terá que cumprir suspensão automática de uma partida 
para voltar a jogar. Se tiver relatório, o mesmo será analisado e a punição poderá ser aumentada. 
 
Art. 16º - O jogador desclassificado (cartão azul) estará impedido de continuar a partida que estiver 
jogando. Poderá haver substituição do jogador. 
 
Art. 17º - Os casos omissos ou que venham gerar dúvidas, serão analisados pela Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer, que os submeterá à Coordenação para decisão final. 
  
Art. 18º - Os jogadores poderão ser inscritos ou substituídos diretos na súmula de jogo dentro do prazo 
legal para inscrição/substituição, conforme Capítulo VII, § 3º, Após este prazo, não poderá haver 
mudanças nas equipes. 
 
Art. 19º - Nos locais onde houver rodada dupla, haverá tolerância de 15 (quinze) minutos para o 
primeiro jogo determinado na tabela, rodada simples tolerância de 15 minutos para inicio da partida. 
 
Art. 20º - Mesmo em caso de chuvas, as equipes deverão comparecer nos locais de jogos nos horários 
determinados, pois só o árbitro e a comissão organizadora é que decidirão se haverá ou não condições 
para a realização do jogo. 
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Art. 21 – O jogador ou dirigente que causar ou cometer qualquer tipo de agressão ao adversário, 
equipe de arbitragem ou comissão organizadora será submetido às punições descritas no 
COJDD (Código de Organização, Justiça e Disciplina Desportiva) do Estado do Paraná. També 
poderá responder processo civil no Fórum do Município de Cambé.  

 
Art. 22º - Cada equipe deverá se apresentar em campo devidamente uniformizado (camisas, 
calções e meias iguais), com número mínimo de 05 jogadores em condições de jogo (01 goleiro + 
04 de linha).  
 
Art. 23º - O jogador expulso (cartão vermelho), desclassificado (cartão azul) será obrigado a deixar o 
campo, ficando fora do recinto do jogo. 
 
Art. 24º - Para todas as equipes o mando de seus jogos, os locais e horários das partidas serão 
determinados pela organização do Campeonato. 
 
Art. 25º - As rodadas que forem adiadas serão realizadas no domingo seguinte ou em momento 
oportuno conforme decisão da Organização. 
  
Art. 26º - Já na 6ª falta, a cobrança será executada da marca dos 12 metros, sem barreira, ou no local 
onde aconteceu a falta, a critério da equipe que recebeu a falta. 
 
                                                         
 
 

Cambé, 04 de junho de 2019. 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 


