ACAT – Associação de Clubes Amadores de Teutônia
Regulamento Campeonato Municipal de Teutônia 2017.
A.

Inscrição de Atletas

Critérios para inscrição de atletas no campeonato:
1.
Ter residência fixa em Teutônia (seis meses antes do início do campeonato), ou seja, a partir do dia 5 de
Agosto 2016;
2.

Trabalhar em Teutônia no mínimo seis meses antes do início do campeonato;

3.

Título de eleitor.

4.

Foto recente / foto atualizada.

Cada clube poderá inscrever na categoria titulares:
•

Opção 01 = 21 atletas só do município de Teutônia;

•
Opção 02 = 16 atletas do município de Teutônia e até 10 (dez) atletas de outros municípios, podendo utilizar
somente cinco (5) atletas de fora por partida;
•
Poderão subir para primeiro quadro todos os atletas do segundo quadro que tiverem idade inferior a 24 anos,
podendo permanecer no banco de reserva até 10 atletas. Todos podem ser substituídos.
•
Atletas de fora de Teutônia, na categoria titulares, não poderão ser do município que usa fichário da Aslivata
no Municipal.
Cada clube poderá inscrever na categoria aspirantes:
•

Até 21 atletas nascidos a partir do ano de 1993.

•

Ou 16 atletas até 24 anos e 5 atletas acima de 24 ( máximo 35 anos ).

•

Poderão permanecer no banco de reserva até 10 atletas, sendo possível a substituição de todos.

•

Categoria aspirantes somente jogadores do município.

Importante;
1.
O atleta considerado de fora de Teutônia terá o seu vínculo com o clube por quatro (4) temporadas no
municipal de Teutônia e na Taça da Amizade, sem poder ser transferido para outro clube anos de 2015, 2016, 2017 e
2018;
2.
Neste ano (2016) foram liberados os atletas de fora do E.C. Esperança, o qual não estava participando do
Campeonato Municipal de 2016. O vínculo destes jogadores continua sendo com o E.C. ESPERANÇA até 2018.
3.
O clube, nos próximos campeonatos (anos de 2017 e 2018) poderá eventualmente trocar o atleta por outro,
mas o atleta não poderá ser fichado por outro clube para evitar um possível “leilão” de atletas, não podendo jogar na
Taça da Amizade e no Municipal de Teutônia. Salvo acordo entre clubes para liberação de atletas de fora. Caberá aos
clubes firmarem um acordo por escrito, juntamente com a carteirinha do jogador que deve ser retirada com o clube

origem e anexada ao termo de autorização. Ressalta-se que uma cópia do acordo assinado deve ser entregue à
ACATE.
B. Andamento do Campeonato;
1.

Confirmações dos clubes até dia 20/12/2016;

2.
Entregas de fichas (todas bem preenchidas,com fotos recentes) prazo máximo dia 16/01/2017, se conseguir
antes melhor.
3.

Reunião técnica dia 16/01/17 com os clubes participantes para definição da fórmula e confrontos...

4.

Lançamento campeonato dia 01/02/2017;

5.

O campeonato Municipal de Teutônia inícia em 05/02/2017

6.

Clube terá a despesa de R$ 600,00 na primeira fase;

7.

Renovação de fichas R$ 5,00;

8.

Fichas novas e transferência R$ 20,00;

9.

O fichário e o regulamento será uma parte da ACAT o restante da ASLIVATA;

10.
As súmulas dos jogos serão organizadas por DANIEL e as notas oficiais serão colocadas no SITE da
ASLIVATA. Casos de indisciplina serão analisados pelo jurídico da ASLIVATA.
11.
O cancelamento da rodada devido ao mau tempo fica a critério da diretoria organizadora do campeonato, até
as 11:00 da manhã;
12.

Fica determinado que os locais dos jogos das finais serão definidos pela diretoria da ACAT;

13.
Fica determinado que nos jogos das finais as bebidas autorizadas à comercialização não poderão ser em
garrafas de vidro.
14.

DISCIPLINA – É o critério para decidir o mando de campo após a fase classificatória (2ª partida em casa);

15.

A DISCIPLINA dos Titulares e Aspirantes deve ser somada para compôr o índice (ítem 14).

16.

Porém, a premiação na categoria Disciplina é individual;

17.
MELHOR CAMPANHA – O clube que tiver melhor campanha fica com o direito de dois empates após a fase
classificatória.
18.

No caso de uma vitória para cada time, será decidido nas penalidades;

19.
Para o atleta dos aspirantes que levar o 3º cartão amarelo na sua categoria, pode atuar na categoria titulares
naquela rodada, suspenso na próxima rodada nas duas categorias;cartão vermelho nos aspirantes tira o jogador dos
titulares na mesma rodada e na seguinte.
20.
Obs: Para os atletas dos aspirantes com idade 24 a 35 anos, o cartão vermelho tem peso dobrado(dois
jogos), pois os mesmos atletas servirão como auxiliares para a boa prática do futebol pela sua experiência, servindo
de incentivadores e apoiadores do clube no campeonato.
21.
Jogadores de divisa municipal que jogaram regularmente em anos anteriores no Flamengo de Lª Germano,
estão liberados para jogar neste clube. Obs: Clube de divisa municipal e atletas moradores de divisa(não significa
moradores daquele município somente, devem ser das proximidades do clube). Esta decisão de exceção foi tomada
em edições anteriores, aprovada pelos clubes em reunião com a ACAT novamente em 2017.

22.

As multas devem ser acertadas com o tesoureiro até quinta feira anterior ao próximo jogo;

23.

As carteirinhas dos jogadores de fora do muniicípio devem ser perfuradas uma vez;

24.

As carteirinhas dos jogadores dos aspirantes de 24 a 35 anos devem ser perfuradas duas vezes;

25.
INSCRIÇÕES IRREGULARES: a eventual inscrição de atleta irregular deve ser tratada até 24 horas após o
término da partida, e será julgado conforme regulamento da ASLIVATA. OBS: serão julgados o clube e o atleta
envolvidos.
Ingressos – valor de R$ 5,00 na primeira fase, seguintes fases à combinar;

26.

27.
FÓRMULA DA COMPETIÇÃO: A fórmula da competição apresentada pela diretoria no dia do sorteio dos
confrontos(16/01/17) previa 4 jogos intercalados em casa e 4 jogos fora com uma folga para cada equipe. Com a
solicitação de folga fora do calendário apresentado ocorreu um desequilíbrio na tabela, tirando a sequencia na ordem
casa e fora.
PRIMEIRA FASE; os clubes se enfrentam dentro da chave em jogos de ida. Classificam-se 8 clubes para
próxima fase.
SEGUNDA FASE; através do ranking: 1º X 8º - 2º X 7º - 3º X 6º - 4º X 5º .
TERCEIRA FASE: A disputa será através do ranking; 1º x 4º e 2º x 3º.
QUARTA FASE: A final será disputada em 2 jogos em campos definidos pela diretoria da ACAT.

Clubes participantes:

Assinatura Presidente:

CATARINENSE
UNIÃO
BANGÚ
FLAMENGO
RIBEIRENSE
ATLETICO GAÚCHO
ESPERANÇA
GAÚCHO
SAIDERA

Reitera -se a todos envolvidos que o principal objetivo do campeonato é a
INTEGRAÇÃO, ORDEM , DISCIPLINA E RESPEITO MÚTUO !!!

TEUTÔNIA, 16 de Janeiro 2017.

Carlos Alberto Diedrich – Presidente ACAT

