TOP 15 – REGULAMENTO GERAL
ART. 9º
Parágrafo Primeiro: Todo recurso impetrado deverá ser feito em até duas horas, após o
término da partida, por escrito. E deverá ser entregue na Comissão Central Organizadora.
ART. 9º
Parágrafo Segundo: Pagamento da taxa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
caso o recurso seja julgado como procedente, a taxa será devolvida a equipe que apresentou o recurso.
ART. 20º
Parágrafo Primeiro: O atleta deverá apresentar a equipe de arbitragem um dos
documentos citados a seguir: RG, Cédula de Identidade do País de Origem ou Passaporte Brasileiro
expedido pela Polícia Federal. Devendo ser apresentado na sua forma original.
ART. 20º
Parágrafo Segundo: NÃO SERAO ACEITO EM HIPOTESE ALGUMA OS DOCUMENTOS DO
ART 20 Parágrafo Primeiro nas seguintes condições: Em forma de xérox mesmo que autenticados, Com
boletim de ocorrência, Rasurados e/ou sem fotos que a comissão organizadora não consiga ter dados
consistentes se é o atleta em questão. CARTEIRA DE TRABALHO; DECLARAÇÃO ESCOLAR em nenhuma
categoria e em hipótese alguma.
ART. 38º.
Somente será permitida a permanência na área de competição de: Supervisão,
coordenação e equipe de arbitragem, Pessoas envolvidas diretamente com a partida em questão, Pessoas
devidamente credenciadas, membros da CCO, imprensa, segurança, Justiça Desportiva; Pessoas com
autorização do Supervisor ou Coordenador de local de competição.
ART. 44º.
Cartões vermelhos serão acumulativos para todas as fases, sendo obrigatório o atleta
cumprir um jogo de suspensão no próximo jogo independente da fase.
ART. 55º.
Para evitar dúvidas, os técnicos e dirigentes deverão ler atentamente o Regulamento,
bem como todos os procedimentos administrativos que forem expedidos.
ART. 57º
Parágrafo Primeiro; É obrigatório o uso de caneleira para proteção do atleta na partida.
ART. 57º
Parágrafo Segundo: É proibida a utilização de chuteiras com travas de alumínio, ou
outro material que a equipe de arbitragem e organização entenda que ofereça perigo.
ART. 58º
Parágrafo Primeiro: é de responsabilidade das equipes através de seu responsável
buscar os resultados bem como buscar a programação da competição verificando horários, dos jogos local
onde sua equipe fará os jogos no CCO.
ART. 60º.
A entrada no refeitório somente será permitida mediante a apresentação do tíquete
Correspondente à refeição.
ART. 73º. Após as 23h00min horas, todas as luzes deverão estar apagadas e deverá ser mantido silêncio
dentro das dependências dos alojamentos, respeitando o descanso e recuperação física de todos.
ANEXO I - REGULAMENTO TÉCNICO
Parágrafo segundo: Cada equipe deverá entregar junto com a documentação 02 (duas) bolas com
condições de jogo de acordo com a categoria, a Coordenação de arbitragem no local do jogo, caso a
equipe não apresente este material, será estipulado uma multa de R$ 50.00 (cinquenta reais) por jogo.
Parágrafo terceiro: As substituições são ilimitadas para as categorias Fut7 – Sub 8 e 10. Serão permitidas
até 09 substituições por jogo para categoria Fut11 – Sub 12, 14, 15, 16 e 17.
3.1 As substituições em todas as categorias poderão acontecer sem interrupção do jogo (com autorização
do 4º arbitro ou mesário).
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