REGULAENTO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR
DE CRUZEIRO DO SUL 2017 COPA CAMILLO ALLMANN
A.

INSCRIÇÕ DE ATLETAS:

Criterios para inscrição de atlena no campeonato:
1: Ter residencia fixa no municipio de Cruzeiro do Sul (seis meses antes do inicio do campeonato),
ou seja a partir do dia 05 de setembro 2016.
2: Trabalhar no municipio seis meses antes do inicio do campeonato.
3: Titulo eleitoral no municipio ( ter votado na ultima eleição)
4: Todas as fichas novas, transferências ou renovação precisam de foto recente e telefone do
atleta.
5: Atletas nascidos no municipio.
Cada clube podera inscrever na categoria TITULARES:
1: 20 atletas só do municipio.
2: 2 atletas considerados de fora do municipio, que não possuem vinculo com a ASLIVATA
e com outro municipio que não utilizam o fichario da ASLIVATA para seus campeonatos
municipais.
3: Poderão subir para o primeiro quadro todos atletas do segundo quadro, podendo
permanecer no banco de reservas apenas 10 atletas. Todos ppoderão ser substituidos.
Cada clube podera inscrever na categoria ASPIRANTES (SUB21):
1: 22 atletas só do municipio( morra, trabalha, vota, ou nascido) nascidos depois de 1996.
2: Poderão ermanecer no banco de reservas apenas 10 atletas. Todos poderão ser substituidos.
IMPORTANTE:
1: Atleta de fora não poderá ser dos municipios onde é utilizado fichario da ASLIVATA no
campeonato.
2: O atleta considerado de fora terá seu vinculo com o clube por quatro (4) termporadas sem
poder ser transferido para outro clube do MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL (anos 2017, 2018,
2019 e 2020):
3: O clube no próximo campeonato (anos de 2018, 2019 e 2020) podera eventualmente
trocar o atleta por outro, mas o atleta não podera ser fichado por outro clube para evitar um possível
“leilão”. Não podendo jogar o municipal de Cruzeiro do Sul, salvo se o clube que o jogador tiver o
vinculo liberar e também se o clube não jogar, o jogador sera liberado por ssa temporada.
4: Data limite de inscrição de atletas:
A inscrição de atltas se encerra no dia 1º de março.

B.

ANDAMENTO DA COMPETIÇÃO:

1: Confirmação da participação da equipe até dia 02 de fevereiro.
2: Coquetel de lançamento dia 3 de março, as 20 horas (sexta-feira)
3: Inicio da competição dia 05/03/2017

C.

HORARIOS

1: Confirmação das partidas até as 10h.
2: Inicio das partidas Aspirantes: 13:30 com 15 minutos de tolerancia.
3: Inicio das partidas Titulares: 15:30 com 15 minutos de tolerancia.
D.

PREVISÃO DE CUSTOS:

1: Fichario novo e transferencias: R$20,00
2: Renovação: R$5,00
3: Inscrição do clube: R$500,00 (Coquetel de lançamento, encerramento e dispesas extras)
E.

MULTAS:

1: Cartão Amarlo R$10,00 (titulares e aspirantes)
2: Cartão Vermelho R$30,00 aspirantes, R$40,00 titulares R$160,00 dirigentes.
OBSERVAÇÃO: TODAS AS MULTAS SERÃO RECEBIDAS E MINISTRADAS PELA
ASLIVATA.
E.

FÓRMULA DE DISPUTA DACOMPETIÇÃO:

1º FASE: As disputas serão em chave única. Os times jogam todos contra todos se
enfrentando apenas uma vez, totaliando 3 jogos em casa e 3 jogos fora, totalizando 6 jogos para
cada equipe; as disputas acontecerão por um periodo de 7 finas de semana, classificando os 4
melhores colocados conforme ranking da ASLIVATA.
2º FASE: Os confrontos serão de acordo com ranking de cada clube, sendo 1º colocado
contra 4º e 2º colocado cotra 3º colocado. Fará o segundo jogo em seu estádio o clube que tiver
melhor disciplina na soma dos aspirantes e titulares. Passarão para FINAL: com dois empates a
equipe com melhor pontuação durante a competição, caso ocorrer uma vitoria para cada equipe a
decisão será nas penalidades.
FINAL: O time que tiver melhor pontuação durante a competição jogará por 2 empates,
caso ocorrer uma vitória para cada equipe a decisão será por penalidades. Segundo jogo acontece no
campo da equipe de melhor disciplina na soma de titulares e aspirantes.

F.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

1: A premiação de CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃO DE CASA CATEGORIA, bem como de
ATLETAS E DIRIGENTES DESTAQUES, serão patrocinados em parceria do SICREDI E STR
Cruzeiro do Sul.
2: A ARBITRAGEM será custeada pela Administração Municipal, em virtude disso, não terá
cobrança de entrada nas partidas.
3: Demais situações, não explicitas neste regulamento, como aplicação de multas, definição
de rankings, punições etc..., serão conforme regulamento ASLIVATA.
4: Todos clubes participantes assinarão a folha que segue, concordando com os itens
descritos no REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO.

G.

NOME DO CAMPEONATO:

1: A competição levara o nome de Camillo Mallmann

H.

CLUBES PARTICIPANTES:

BOM FIM:

_____________________________________

CANARINHO:

_____________________________________

INDEPENDENTE:

_____________________________________

TAMOIO:

_____________________________________

XV DE NOVEMBRO:____________________________________
22 DE NOVEMBRO: _____________________________________
25 DE JULHO:

_____________________________________

CRUZEIRO DO SUL,_________ de _____________________ de 2017

