REGULAMENTO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY DO ARRANCA TOCO

COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA

Alessandra Lídia Mazon;
Aline Quadros Portela;
Fernanda Brekailo;
Guilherme Lopes;
Murilo Pupo Bandeira;
Rennan Bonafé;
Victor Josef Sekula;
Vitor Henrique Gorte.
E, Fernando Krubniki de Meira, Igor Dalcol Marcondes e Juliano Silveira de
Souza, os coordenadores do torneio e representantes da Comissão Central
Organizadora no torneio.

Dispõe sobre o Regulamento do Torneio de Futebol Society do Arranca Toco,
edição 2017
A Coordenação do Evento, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE,
Publicar as normas estabelecidas para a disputa do Torneio de Futebol Society do
Arranca Toco, edição 2017, categoria Adulto/Masculino.

1 - DA ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO:
Artigo 1º - O presente regulamento contém as disposições normativas que
regerão o Torneio de Futebol Society do Arranca Toco, promovido pela 5ª Série de
Engenharia Civil da Universidade Estadual de Ponta Grossa, através da Comissão
Central Organizadora, composta por acadêmicos da 5ª Série.
Artigo 2º - Para o presente torneio, vigorarão as disposições contidas neste
regulamento e as regras oficiais de futebol da CBSS - Confederação Brasileira de Soccer
Society.
Artigo 3º - Este regulamento parte do princípio de que todos os participantes são
conhecedores do mesmo e das regras oficiais de futebol da CBSS - Confederação
Brasileira de Soccer Society e, que, uma vez inscrita aceitam e acatam todas as
disposições deste regulamento.

2 - DO OBJETIVO:
Artigo 4º - O Torneio de Futebol Society do Arranca Toco tem como
objetivos:
a)- proporcionar aos participantes momentos de lazer e entretenimento por meio do
esporte;
b)- despertar em todos os envolvidos o espírito esportivo;
c)- proporcionar a integração entre os atletas;
d)- manter a tradição do torneio na data de realização da festa;

3 - DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO E LOCAL DOS JOGOS:
Artigo 5º - O Torneio de Futebol Suíço do Arranca Toco, edição 2017 será
realizado no dia 20 de maio de 2017, a partir das 7h00.
Parágrafo único - Caso o número de times exceda o previamente planejado o
Torneio poderá ser realizado em dois dias, sendo eles 19 de maio de 2017 e 20 de
maio de 2017 com horários e partidas a definir.
Artigo 6º - A data e horários determinados pela Tabela Oficial de jogos não
poderão ser alteradas, salvo determinação da comissão organizadora.
Artigo 7º - Todos os jogos serão realizados no campo de futebol society
Escondidinho, localizado na Av. Dom Geraldo de Pelanda, nº 1296, próximo à Sadia, no
Núcleo Jardim Conceição, que oferece todas as condições para a realização de partidas.

4 - DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES E DOS ATLETAS:
Artigo 8º - O período de inscrição das equipes para participação no Torneio de
Futebol Society do Arranca Toco, edição 2017, será do dia 30 de março de 2017 até
1 4 d e M a i o d e 2 0 1 7 à s 2 3 h 5 9 m i n , pelo site oficial da festa
http://www.arrancatoco.com.br/, com vagas limitadas a 16 equipes participantes.
A inscrição na competição terá o valor de R$100,00/equipe, com pagamento efetuado
após inscrição realizada no site, através de contato da comissão organizadora.
Valendo ressaltar que a inscrição só se torna válida após o pagamento da taxa de
inscrição.
PS: Não será cobrado taxa para técnico, apenas para atletas.
Artigo 9º - As inscrições deverão ser realizadas através de formulário próprio
(Equipe e Atletas) do Artigo 30º, devendo ser devidamente preenchido e enviado dentro
do prazo estabelecido.
Artigo 10º - Para a disputa do Torneio, cada equipe deverá inscrever no
mínimo 7 atletas, e no máximo 11 atletas.

Parágrafo Único: Não poderá participar da competição atleta profissional de futebol, em
atividade.
Artigo 11º - Somente poderão participar da competição atletas com a idade
mínima de 15 (quinze) anos; atletas menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar
autorização dos responsáveis.
Artigo 12º - Cada atleta poderá atuar somente por uma equipe. Caso se
inscreva para mais de uma estará automaticamente eliminado da competição.
Artigo 13º - Após a data limite das inscrições dos atletas à Comissão Central
Organizadora não mais será permitido transferência e substituição dos mesmos.
Artigo 14º - Cada equipe poderá ter um técnico, sendo que este será responsável
pela mesma. Compete ao técnico, zelar pela disciplina de sua equipe, dando um bom
exemplo de conduta, respeito às regras, aos árbitros e à Comissão Central
Organizadora.
PS: O técnico da equipe poderá ser um atleta inscrito na competição. Não será cobrado
taxa para técnico, apenas para atletas.

5 - DAS PARTIDAS:
Artigo 15º - As partidas serão regidas por eliminatória simples, de acordo com a
Tabela da competição, classificando-se para fase seguinte somente os vencedores. O
sorteio será realizado no dia seguinte a data limite para confirmação das esquipes. Será
dado inicio ao torneio as 7h00 impreterivelmente, com chegada dos times com 15
minutos de antecedência para confirmação da equipe e a equipe que não apresentar o
número mínimo de atletas para a partida será eliminada por W.O.
Artigo 16º - A duração das partidas na fase eliminatória será de 30 minutos,
dividida em 02 meios tempos de 15 minutos cada, com mudança de lado sem
intervalo.
Artigo 17º - Duração da partida final será de 30 minutos, dividida em
02 meios tempos de 15 minutos cada, com mudança de lado com intervalo de 05
minutos para descanso. Considerando que haverá uma tolerância de 5 (cinco) minutos
para se iniciar as partidas.
PS: Se o número de inscrições para o torneio não exceder as expectativas da CCO, as
partidas eliminatórias continuam a ter duração de 30 minutos, dividida em 02 meios
tempos de 15 minutos cada, com mudança de lado sem intervalo. A partida final poderá
ser de 40 minutos, dividida em 02 meios tempos de 20 minutos cada, com mudança
de lado com intervalo de 05 minutos para descanso.
Artigo 18º - Cada equipe poderá realizar o número de substituições que achar
necessário em cada partida, sendo ilimitada a realização da mesma.

Artigo 19º - Todos os atletas deverão apresentar ao mesário da partida, um
documento oficial para confirmação de seus dados: Carteira de Identidade, Carteira de
Trabalho, Carteira de Motorista, Carteira de Órgão de Classe ou qualquer documento
oficial que contenha foto e assinatura, inclusive deverá ficar de posse da mesa até o final
da partida, quando será devolvido.
Artigo 20º - Somente poderá permanecer no banco de reservas no período de
sua disputa, além dos atletas suplentes, o técnico, o representante da Comissão Central
Organizadora, os quais deverão estar previamente inscritos na súmula de jogo.
Artigo 21º - A equipe que não se apresentar em condições de jogo até 5 minutos
após o horário determinado para a sua partida será considerada perdedora por W.O e,
neste caso, será eliminada do torneio. Atentando para necessidade de acompanhamento
da tabela previamente mandada para cada equipe.

6 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE:
Artigo 22º - Se uma partida da fase eliminatória ou partida final terminar
empatada em números de gols será adotada para desempate: penalidades
máximas alternadas para cada equipe até o desempate, com repetição do batedor
apenas após todos o jogadores que terminaram a partida terem feito uma cobrança.

7 - DOS UNIFORMES:
Artigo 23º - Todas as equipes participantes terão que se apresentar para as
partidas UNIFORMIZADAS. O uniforme será composto de CAMISAS NUMERADAS e
calções esportivos adequados. Não será permitida a utilização de chuteiras de trava
longa, e nem trava metálica.

8 - DA DISCIPLINA E DOS RECURSOS:
Artigo 24º - As infrações disciplinares que vierem acontecer por parte de atletas,
técnicos e demais membros da equipe serão penalizadas da seguinte forma:
a)– Dos atletas:
a.1 - Cartão amarelo - advertência para atletas envolvidos diretamente no jogo;
a.2 - Cartão vermelho - expulsão da partida com eliminação automática da próxima
partida.
b)– Dos dirigentes, comissão técnica e atletas:

Qualquer atitude de desacato, agressões verbais ou físicas, dentro ou fora do campo de
jogo, que venha afetar o brilho da competição no seu decorrer normal será passível de
punições. Após ser apreciada será aplicada as seguintes penalizações:
b.1 - Advertência verbal ou escrita;
b.2 - Eliminação da competição;

Artigo 25º - As equipes disputantes poderão interpor recursos, caso julguem
necessário, após 5 (cinco) minutos do encerramento da sua partida em questão para
a Comissão Organizadora que após o protocolo terá um prazo de decisão em 30 (trinta)
minutos, inclusive fundamentado e por escrito.
Parágrafo Único: Os recursos deverão ser por escrito, fundamentado e comprovas
concretas e suficientes, assinado somente pelo técnico da equipe.
Artigo 26º - As decisões da Comissão Central Organizadora
irrevogáveis,não cabendo recurso a nenhum outro órgão esportivo.

serão

9 - DA PREMIAÇÃO:
Artigo 27º - serão oferecidas as equipes e atletas participantes:
1) Campeã: Barril de 50L de Chopp Pilsen Oak
Bier.
2) Vice-campeã: Premiação de R$ 100,00.

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Artigo 28º - A Comissão Organizadora não se responsabilizará por acidentes
ocorridos com participantes da competição, ou por estes ocasionados a terceiros, antes,
durante ou após as partidas, porém, não medirá esforços para amenizá-los.
Artigo 29º - Caberá à Comissão Central Organizadora do Torneio tomar todas
as providências necessárias à realização da competição, bem como extinguir os casos
omissos e a interpretação do presente Regulamento.
Artigo 30º - Não será permitido a entrada de bebida e alimento no local,
sendo disponibilizada a lanchonete do estádio para compra de bebidas e
alimentos.

Ponta Grossa, Abril de 2017.
Fernando Krubniki de Meira,
Coordenador do Torneio Arranca Toco, Edição 2017

