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REGULAMENTO GERAL
CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO 2018 - COPA
CURITIBA
SÉRIES A, B e C
CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO 2018 COPA CURITIBA SERIE A, B e C
TÍTULO I
REGULAMENTO GERAL
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
PARAGRAFO UNICO: DAS EQUIPES, SERIE E NUMERO DE PARTICIPANTES:
Disputará o campeonato Amador de Futebol de Campo 2018 COPA CURITIBA Série “A”, presente
temporada o numero máximo de 16 equipes a seguir:
01-_______________________________

09- _______________________________

02-_______________________________

10-_______________________________

03-_______________________________

11-_______________________________

04-_______________________________

12-_______________________________

05-_______________________________

13-_______________________________

06-_______________________________

14-_______________________________

07-_______________________________

15-_______________________________

08-_______________________________

16-_______________________________

Disputará o campeonato Amador de Futebol de Campo 2018 COPA CURITIBA Série “B”, presente
temporada o numero máximo de 20 equipes a seguir:

01-_______________________________

11-_______________________________

02-_______________________________

12-_______________________________

03-_______________________________

13-_______________________________

04-_______________________________

14-_______________________________

05-_______________________________

15-_______________________________
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06-_______________________________

16-_______________________________

07-_______________________________

17-_______________________________

08-_______________________________

18-_______________________________

09- _______________________________

19-_______________________________

10-_______________________________

20-_______________________________

Disputará o campeonato Amador de Futebol de Campo 2018 COPA CURITIBA Série “C”, presente
temporada o numero máximo de 12 equipes a seguir:

01-_______________________________

07-_______________________________

02-_______________________________

08-_______________________________

03-_______________________________

09- _______________________________

04-_______________________________

10-_______________________________

05-_______________________________

11-_______________________________

06-_______________________________

12-_______________________________

REGULAMENTO
Art. 1º – Este regulamento é o conjunto das disposições que regem o Campeonato Amador de Futebol de
Campo 2018 COPA CURITIBA na Série “A”, “B” e Série “C” e obriga aos que com ele tenham relações a
sua total obediência.
Art. 2º – São considerados conhecedores do Regulamento Geral e Técnico do Campeonato Amador de
Futebol de Campo 2018 COPA CURITIBA na Série “A”, “B” e Série “C”, Regras Oficiais da Modalidade
adotadas pela Confederação Brasileira de Futebol e do C.B.J.D (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), os
participantes que assim sendo, se submeterão sem reservas a todas as determinações, disposições, e as
consequências que pelo seu não cumprimento, deles possam emanar.
Art. 3º – A interpretação deste regulamento e seu fiel cumprimento ficarão sob responsabilidade da CDJMK,
Comissão de Julgamento disciplinar Marcelo Kloss.
§ Único – A Comissão Disciplinar de Julgamento se baseará neste regulamento e no C.B.J.D (Código
Brasileiro de Justiça Desportiva), para dirimir duvidas existente ou que venham a surgir na resolução dos
processos.
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CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS
Art. 4º – O Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018 COPA CURITIBA é uma promoção Do Sr.
Marcelo Kloss.
Art. 5º – O Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018 COPA CURITIBA tem como finalidade
desenvolver o intercâmbio esportivo e proporcionar boas relações entre dirigentes, técnicos e atletas,
estabelecer uma união segura entre desportistas, comunidade, associações. E como objetivo exaltar a prática
desportiva como instrumento imprescindível para a formação da personalidade, criando uma integração
social deste com o esporte de maneira que possa se tornar participativo e fazendo surgir novos valores
principio lógicos.
CAPÍTULO III
DA COMPETIÇÃO
Art. 6º – O Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018 COPA CURITIBA será realizado em estrita
obediência a regra oficial em vigência na Federação Paranaense de Futebol, Confederação Brasileira de
Futebol, e de acordo com o que dispuser este regulamento.
Art. 7º – Constarão do programa do Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018 COPA CURITIBA, as
seguintes divisões:
a) Série A
b) Série B
c) Série C (divisão de acesso)
CAPÍTULO IV
SISTEMA DE DISPUTA
Art. 8º – A classificação das equipes será por pontos ganhos, adotando-se o seguinte critério:
a) Vitória.....................................03(três)pontos;
b) Empate....................................01(um) ponto;
c) Derrota....................................00(zero) ponto.
Art. 9º – O sistema de disputa do Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018 COPA CURITIBA, será
feito em 04 (quatro) fases na series “A” e “C” e 05 (cinco) na Serie “B”, na primeira fase por pontos
corridos, todos contra todos em turno único dentro dos seus Grupos (serie “A” e “B”), e um contra todos em
grupo único (serie “C”);
§ 1º - A forma da disputa a seguir esta levando em consideração que teremos, na serie “A” 16 (dezesseis); na
serie “B” teremos 20 (vinte) e na serie “C”, com 12 (doze) equipes, todas, devidamente inscritas e aptas a
disputar,.
a) Classificando-se para a segunda fase:
a.1) - Série “A”, para as quartas de finais, as 04 (quatro) primeiras equipes melhores de seus Grupos;
a.2) - Série “B”, para as oitavas de finais, as 8 (oito) primeiras equipes de cada grupo;
a.3) - Série “C”, para as quartas de finais, as 08 (oito) primeiras equipes melhores do Grupo;
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b) A segunda fase, Serie “A” e “C”, serao as quartas de finais, onde será realizado cruzamento
olímpico, em dois jogos, ida e volta, tendo a vantagem de jogar por dois resultados iguais a equipe
que estiver melhor colocada dentro de seu grupo, a equipe com tal vantagem, será a mandante no
jogo de volta, ultima partida; na serie “A” primeiro contra o quarto, grupo contra grupo, e assim
sucessivamente e na serie “C” primeiro contra oitavo, dentro de grupo único, e assim
sucessivamente;
b.1 - A terceira fase, semi-final, series “A” e “C”, se dara com as equipes que avancaram na
competicao, fazendo jogos de ida e volta, tendo vantagem, de jogar por dois resultados iguais, a
equipe melhor colocada na classificacao geral;
b.2 – A Quarta e ultima fase, final, serie “A” e “C”, sera realizado em uma unica partida, sem
vantagem a nenhuma das equipes, permanecendo empatada a partida, cobranca de penaltes;
c) Na Serie “B” a segunda fase serão as oitavas de finais, onde sera realizado cruzamento entre primeiro
contra oitavo colocado, grupo contra grupo, e assim sucessivamente, sendo disputada em duas
partidas, jogo de ida e volta, tendo a vantagem de jogar por dois resultados iguais, as melhores
colocadas dentro do seu grupo;
c.1 – A terceira fase, quartas de finais, series “B”, se dara com as equipes que avancaram na
competicao, fazendo jogos de ida e volta, tendo vantagem, de jogar por dois resultados iguais, a
equipe melhor colocada na classificacao geral;
c.2 – A quarta fase, semi-final, series “B”, se dara com as equipes que avancaram na competicao,
fazendo jogo unico, sem vantagem, persistindo empate, sera decidia em cobrancas de penaltes;
c.3 - Quinta e ultima fase, final, serie “B”, sera realizado em uma unica partida, sem vantagem a
nenhuma das equipes, permanecendo empatada a partida, cobranca de penaltes, conforme alinea “e”;
d) SG = GP - GC-(Saldo de Gols igual a: Gols Pró menos Gols Contra);
d.1) item “d” é o critério de desempate, pois estabelece uma qualificação da campanha de cada
competidor, que ja estara disposta na tabela de classificacao geral: não apenas quantas vitórias ele
obteve, mas com que grau de vantagem sobre os seus adversários.
e) permanecendo empatado na decisao do campeao ou terceiro colocado, bem como a partida unica da
semi-final serie “B”, será realizada cobranças alternadas de cinco penaltis, ao final das cinco
cobranças, caso a igualdade persista, é escolhido um jogador de cada equipe para bater de forma
alternada, apenas uma cobranca para cada equipe, em caso de igualdade, elegesse mais um cobrador
de cada equipe, e assim sucessivamente, ate que se obtenha a diferenca de um gol na dupla entre os
dois ultimos batedores, se o elenco todo já tiver cobrado, e persistir o empate, os jogadores podem
cobrar mais uma vez, em novas duplas, um de cada time, não necessariamente na mesma ordem que
nas primeiras 5 (cinco) cobranças;
e.1) Ambas as equipes deverão dispor do mesmo número de atletas para efetuar as cobranças.
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e.2) Caso um dos times esteja com jogadores a menos, a outra deverá descartar batedores, para
manter a equivalência.
f) cronograma e disposição dos confrontos serie “A”:

GRUPO C - 1º A x 4º B
QUARTA-FINAL
SEMI-FINAL - G – C x D
GRUPO D - 2º A x 3º B
FINAL - VENC - I – G x H (1º e 2º)
FINAL - PERD - J - G X H (3º e 4º)
GRUPO E - 3º A x 2º B
QUARTA-FINAL
SEMI-FINAL - H – E x F
GRUPO F - 4º A x 1º B
g) cronograma e disposição dos confrontos serie “B”:
GRUPO C - 1º A x 8º B
QUARTAS - K – C x D

OITAVAS-FINAL
GRUPO D - 2º A x 7º B

SEMI - VENCEDORES - O – K x L
GRUPO E - 3º A x 6º B
QUARTAS - L – E x F

OITAVAS-FINAL
GRUPO F - 4º A x 5º B

FINAL Q – VENC O X VENC P (1º e 2º)
FINAL R – PERD. O X PERD P(3º e 4º)

GRUPO G - 5º A x 4º B
QUARTAS - M – G x H

OITAVAS-FINAL
GRUPO H - 6º A x 3º B

SEMI - VENCEDORES - P – M x N
GRUPO I - 7º A x 2º B
QUARTAS - N – I x J

OITAVAS-FINAL
GRUPO J - 8º A x 1º B

h) cronograma e disposição dos confrontos serie “C”:

GRUPO B - 1º A x 8º A
QUARTA-FINAL
SEMI-FINAL - F – B x C
GRUPO C - 2º A x 7º A
FINAL - VENC - H – F x G (1º e 2º)
FINAL - PERD - I - F X G (3º e 4º)
GRUPO D - 3º A x 6º A
QUARTA-FINAL
SEMI-FINAL - G – D x E
GRUPO E - 4º A x 5º A
§ 2º - Ao final do Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018 COPA CURITIBA, as (04) (quatro)
últimas equipes colocadas na tabela na Série “A”, serão rebaixadas a Série “B”, e as (04) (quatro) primeiras
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colocadas na Série “B” subirão para a Série “A”, e na Série “B” 04 (quatro) últimas equipes colocadas na
tabela serão rebaixadas para Série de “C”, qual seja serie de Acesso, da mesma forma, a campeã, vice,
terceira e quarta colocada da serie “C”, estarão classificadas para a disputa da serie “B” para o ano seguinte;
o critério de rebaixamento repousa nas ultimas do grupo no casa de grupo único, e as ultimas dos grupos no
caso de mais de um grupo, e não a classificação geral;
a). - Em caso de desistência de equipe que da Série, ou mesmo pedido de licença, bem como desistência
de alguma que já esta na serie e ou eliminação, a equipe que ficar em quinto lugar, conforme
classificação geral, na serie inferior, será convidada a subir para a divisão imediatamente superior, o não
aceite estende o convite ao sexto colocado e assim sucessivamente;
b). - Em caso de a serie de acesso, serie “C”, não conseguir um numera mínimo de equipes para que se
possa desenvolver um campeonato com um mínimo de competitividade, essas esquipes serão convidadas
a participar da serie “B”, a critério da organização;
Art. 10º – Ocorrendo empate na fase de classificação dentro do grupo, empregar-se-ão os seguintes critérios:
a) Entre 02(duas) equipes:
a.1) Confronto direto;
a.2) Maior número de vitórias, nos jogos realizados dentro do grupo .
a.3) Saldo de gols no grupo ou turno em que se verificou o empate.
a.4) Maior número de gols marcados, nos jogos realizados dentro do grupo .
a.5) Menor número de gols sofridos, nos jogos realizados dentro do grupo .
a.6) Menor número de cartões amarelos, dentro do grupo ou fase.
a.7) Menor número de cartões vermelhos, dentro do grupo ou fase.
a.8) Sorteio.
b) Entre 03(três) ou mais equipes:
b.1) Maior número de vitórias, nos jogos realizados dentro do grupo.
b.2) Saldo de gols no grupo ou turno em que se verificou o empate
b.3) Maior número de gols marcados, nos jogos realizados dentro do grupo ou fase;
b.4) Menor número de gols sofridos, nos jogos realizados dentro do grupo ou fase;
b.5) Menor número de cartões amarelos, dentro do grupo ou fase.
a.6) Menor número de cartões vermelhos, dentro do grupo ou fase.
a.7) Sorteio.
Art. 11º – Em caso de WO, além dos 03 (três) pontos ganhos, para a equipe presente, para efeito de
contagem será conferido o placar de 01 X 00, sem computar o gol para definir o artilheiro.
§ 1º - O WXO não necessariamente elimina a equipe do campeonato, que será analisado caso a caso os
motivos que levaram ao não comparecimento a campo, se plausíveis, a critério do CDJMK, a equipe sofrera
apenas as consequências do WXO, não esquecendo que a punição do WXO não exime a equipe de arcar
com as despesas inerentes a este jogo, se avisado com antecedência terá que arcar com 50% do valor da
arbitragem e a integralidade das outras despesas, se não avisado com antecedência a esquipe cabe arcar com
todas as despesas como se o jogo houvesse acontecido;
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§ 2º - Sendo formalizado o WXO a equipe de arbitragem consignara em sumula e não haverá necessidade de
dar saída de bola;
§ 3º - No caso de reincidência de WXO, onde o primeiro WXO não foram suficientes as justificativas para
não fazer constar como equipe não PRIMARIA, a reincidência, que seja julgada pela comissão de mesma
forma que a primeira, elimina a equipe da competição, mantendo os placares anteriores quando as mesmas
foram derrotadas, revertendo no caso de vitória, pelo placar de 1X0, e os jogos por fazer será homologado
como vitória do não infrator pelo placar de 1x0;
§ 4º - No caso de WxO ocorrer no dia do jogo, as equipes não estão isentas de pagarem as despesas da
partida, como se a mesma tivesse ocorrido;
§ 5º - Caso seja sabido de antemão do WXO, a equipe não culpada, NÃO esta obrigada a comparecer em
campo, porem, tanto a infratora quanto a outra, terão a incumbência de pagar 50% do valor arbitragem, bem
como a integralidade das despesas a titulo de premiação parcelada;
§ 6º - o prazo para que seja considerado WxO de antemão, serão 24 h após sair a tabela com a rodada;

CAPÍTULO V
DA CONFIRMAÇÃO E INSCRIÇÃO DAS EQUIPES
Art. 12º – Poderão participar da competição, nas Séries “A” e Série “B”, as equipes não rebaixadas e não
eliminadas no ano anterior, que confirmarem sua participação até a data determinada, e os atletas
devidamente inscritos e contendo a assinatura do atleta de próprio punho, através de formulário próprio e
devidamente assinado pelo próprio atleta contendo o número de seu RG, pelo presidente, vice-presidente ou
responsável pela equipe.
§ 1º – A inscrição dos atletas poderá ser fornecida no inicio da primeira partida, feita de punho com suas
devidas assinatura, podendo ser feitas as novas inscrições durante as outras partidas, não podendo ser
inscrito nenhum atleta após o termino do primeiro tempo da primeira partida da segunda fase, no limite de
25 (vinte e cinco) inscritos, salvo numero maior em razão de substituições de inscrições;
§ 2º - caso, dentro da janela de inscrições, a equipe com as 25 (vinte e cinco) inscrições, desejar substituir
inscrições, o mesmo se dará nas seguintes condições:
a) Gratuitamente, caso não tenha atingido o numero de 25 (vinte e cinco) inscrições e dentro da janela
de inscrições;
b) Se jogador, apesar de inscrito, não tenha participado de nenhuma partida, de forma efetiva, ou seja,
adentrar ao campo, será permitida a substituição com a condição de pagamento da taxa de R$ 10,00
(dez reais)
c) Se jogador já participou de ate 3 partidas, com a condições de pagamento da taxa no valor de R$
20,00 (vinte reais);
d) Se jogador já participou de entre 4 a 6 partidas, com a condição de pagamento de taxa no valor de R$
30,00 (trinta reais);
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e) Se jogador já participou de 7 partidas em diante, com a condição de pagamento de taxa no valor de
R$ 40,00 (quarenta reais);
Art. 13º – Após a confirmação da equipe no campeonato, que se dará com o pagamento do valor, no
mínimo, de R$ 180,00 como forma de sinal de intenção de participação, juntamente com o nome da
agremiação e de seu responsável (presidente), neste momento o dirigente, no numero máximo de dois, será
incluído em grupe “WATS-SAP” especifico de sua categoria para dirimir assuntos inerentes a sua categoria,
ficando ciente o mesmo, que se trata de grupo criado exclusivamente para assuntos do campeonato, não
sendo permitida a postagem de nada que afete a moral e bons costumes, sob pena de sua exclusão do grupo;
§ 1º - se a mesma desistir de participar antes do inicio dos jogos, esta equipe estará rebaixada
automaticamente para a Série inferior a que desistiu, em sendo da serie de acesso, apenas se aceitara sua
participação na próxima temporada após analise do CDJMK sobre a viabilidade do aceite da mesma na
competição;
§ 2º – além do rebaixamento, ainda se dará a perda do valor dado a titulo de sinal de intenção de
participação na competição no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais);
§ 3º – Não será permitida a cedência de vagas em favor de qualquer outra equipe em hipótese alguma.
§ 4º – Se a equipe desistir de participar do campeonato, durante a realização deste, o pedido de afastamento
da competição deve ser feito de maneira formal, enviando comunicado oficial e assinado pelo presidente ou
responsável pela equipe à CDJMK, se ocorrer antes da realização de qualquer jogo, evitando assim as
sansões do WO e as suas respectivas punições. A equipe desistente estará eliminada da competição no ano
vigente e automaticamente rebaixada para a Série inferior a desistida, porem terá que arcar com 50% de
todas as despesas que teria caso participasse do jogo inclusive inscrição e premiação, isso no caso de não
haver uma substituta que ocupe seu lugar; em não arcando com tais despesas, esta, ao invés de ser rebaixada
para serie inferior, será rebaixada para a serie de Acesso, e em sendo de acesso, suspensa por um período de
2 (dois) anos de participar dos campeonatos organizados pelo MK, a critério do CDJMK;
a). - A equipe será julgada pela Comissão Disciplinar Julgadora e estará sujeita as penas impostas, com
base no CBJD e pelo que dispuser neste regulamento. Os atletas da equipe desistente terão a mesmo
destino que a equipe, a não ser que, o atleta, quite sua cota parte nas despesas impostas as equipes
desistentes, a critério do julgamento pela CDJMK.
§ 5º – não esquecendo que o valor a titulo de sinal não será devolvido de forma alguma, mesmo com o
pedido formal, em razão de tal valor se referir a sinal de intenção de participação na competição;
§ 6º – Em caso de não haver equipe substituta, os jogos por se realizar da equipe será conferido o placar de
01X00, em favor do seu adversário, sem computar o gol para definir o artilheiro, porem sim como saldo;
§ 7º – fica a critério da organização a substituição da equipe desistente, contanto que a substituta ingresse
antes da realização da primeira partida, evitando assim que alguma se beneficie do WO e as outras tenham
que disputar;
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§ 8º – a equipe que vier substituir alguma equipe ingressara no lugar desta, não participando de sorteio,
apenas ingressando como substituta daquela, bem como aceitando de pronto todas as regras como se
participado do arbitral, sendo desta forma signatária e se declarando como conhecedor e ciente de seus
direitos e deveres.
CAPÍTULO VI
DOS JOGOS
Art. 14º – Os jogos, preferencialmente, serão realizados aos domingos, com inicio ás 9h e 15min para o
primeiro jogo, podendo ainda ser realizados em dias de feriados e ou durante a semana no período da Noite.
A data, local e o horário destes serão determinados na tabela de jogos, podendo a CDJMK alterarem e/ou
transferirem a data, local e o horário dos mesmos, mediante aviso prévio de mínimo de 24 h, para comunicar
as equipes disputantes, em seus devidos grupos de WATSSAP.
§ Único – A equipe que se recusar a jogar, nas possibilidades a que se refere o caput deste artigo, será
considerada perdedora por WO, estando sujeita as punições previstas neste regulamento e CBJD;
Art. 15º – Os jogos que não forem realizados na data marcada na tabela, por motivos de mau tempo, decisão
do árbitro conjuntamente com representante organização, ou comunicação da CDJMK, ficarão transferidos
para uma data posterior a ser definida pela CDJMK.
Art. 16º – As equipes não poderão fazer acordo para transferir, antecipar ou cancelar jogos, bem como
alterar horários e locais sem o consentimento da CDJMK, a qual emitirá um comunicado, que será enviado
aos representantes das equipes solicitantes ou comunicação valida com mínimo de formalidade cito
exemplo: SMS, WATTS, EMAIL entre outros.
§ Único – Somente será permitido o cancelamento de jogos, no caso de duas equipes estarem de acordo com
o cancelamento de uma partida, desde que a mesma não influencie no resultado da competição e que, a
CDJMK, seja previamente comunicada por ambas às equipes por escrito ou comunicação valida com
mínimo de formalidade cito exemplo: SMS, WATTS, EMAIL entre outros, não se esquecendo de que a
decisão final e soberana é a decisão da CDJMK, que pode se sobrepor inclusive a vontade das equipes
acordantes, em razão de que as equipes defendem seus interesses e a CDJMK defende os interesses do
campeonato, ou seja, de todas as outras equipes.
Art. 17º – Havendo possibilidade de comunicação com as equipes, a organização poderá cancelar os jogos
até as 08:00hs da manha da data marcada para o mesmo, em caso de mau tempo, ou por motivos que julgar
procedente, para evitar deslocamento e despesas às equipes.
Art. 18º – Os jogos somente poderão ser suspensos ou deixar de ser realizados, quando ocorrer um dos
seguintes motivos:
a) Falta de garantias de segurança verificadas pelo árbitro;
b) Conflitos e distúrbios graves que afetem o início e ou a continuidade do jogo (torcedores, atletas,
dirigentes, etc.), a critério do arbitro e CDJMK;
c) Mau tempo ou mau estado do gramado que tornem o jogo impraticável ou perigoso à integridade
física dos atletas a critério da CDJMK;
d) Falta de luz natural, a critério do arbitro
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e) Outros assuntos que no entendimento da CDJMK inviabilizam a partida e ou rodada.
Art. 19º – Como autoridades competentes para suspender o jogo, o árbitro, e/ou a CDJMK antes de decidir a
respeito nos casos previstos nas alíneas do artigo anterior, deverão esgotar todos os meios que estiverem ao
seu alcance para evitar que a medida seja tomada.
§ 1º – No caso do jogo ser suspenso pelo árbitro, este deverá enviar relatório circunstanciado, não cabendo,
no entanto apontar equipe vencedora.
§ 2º – Em caso de suspensão da partida por decisão do arbitro e da CDJMK, que não foi motivado por culpa
das equipes disputantes da partida, a mesma ser remarcada sem ônus para as mesmas, a exceção da taxa de
arbitragem e que o jogo careça de iluminação, taxa esta que será arcada pelas equipes no valor de R$ 50,00
para cada equipe;
a) - Caso tenha sido motivada pelas duas, as despesas totais serão arcadas pelas duas;
b) Caso seja por uma, esta arcara com todas as despesas, a exceção da iluminação que mantem o
descrito no § 2º;
c) Caso de recusa em arcar, parta das duas equipes, as duas serão declaradas perdedoras pelo placar de
1x0, sendo atribuída as duas o WXO, não eximindo as equipes imputadas do WXO as despesas com
arbitragem, que apenas será isentada caso a escala não tenha saído ainda;
d) Caso de apenas uma se recusar, a outra arcara com sua parte, e será declarada vencedora pelo placar
de 1x0 imputando a outra o WXO, não havendo necessidade de saída de bola, porem de arcar com as
despesas de arbitragem;
e) O fato da recusa e da imputação do WXO não exime da pendencia financeira da equipe imputada
pelo WXO de arcar com todas as despesas da reserva de campo, escala de arbitragem, iluminação,
ficando a mesma com pendencias que a impedem de seguir na competição, carecendo de
regularização sob penas de receber as medidas cabíveis as equipes infratoras, a critério do CDJMK,
inclusive EXCLUSAO DO CAMPEONATO;
Art. 20º – Nos casos de mau tempo ou impraticabilidade do gramado, durante uma partida, a equipe de
arbitragem juntamente com delegado do jogo (mesário) são as únicas autoridades no campo que detém
competência para suspender ou transferir uma partida na forma prevista no regulamento. A decisão deverá
ser consignada em súmula com a assinatura do árbitro, auxiliares e os capitães das equipes.
Art. 21º – Se a suspensão da partida ocorrer por motivos alheios à participação de qualquer equipe e seus
membros, a CDJMK adotará as seguintes decisões:
a) Se a suspensão da partida ocorrer tendo dois terços da partida jogados (15 minutos do segundo
tempo), a mesma será considerado encerrado e mantido o resultado de campo obtido até o momento
da suspensão do jogo.
b) Se a suspensão ocorrer com menos de dois terços da partida jogada (menos de 15 minutos do
segundo tempo), a mesma será considerada nula, marcando-se novo jogo. As equipes poderão na
data do jogo correspondente modificar suas equipes com atletas regularmente inscritos, sendo que se
houverem atletas expulsos ou dirigentes excluídos, os mesmos serão encaminhados à Comissão
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Julgadora Disciplinar, não podendo atuar. Os cartões amarelos serão desconsiderados, e a partida não
será considerada válida para cumprimento de suspensão de atletas e dirigentes.
c) As despesas inerentes a disputa da nova partida correrão por conta das equipes, inclusive novo
pagamento para equipe de arbitragem;
Art. 22º – A equipe que não comparecer em campo devidamente fardada, ou não apresentar documento hábil
até quinze (15) minutos após a hora marcada para início da partida (conforme tabela) será considerada
perdedora por WO, assim como nos cita o Art. 11º e seus parágrafos, a critério da decisão do CDJMK, não
sendo regra sumaria a exclusão da equipe do campeonato, sendo passiva de analise e decisão da CDJMK
sobre a viabilidade de seguir com a partida, no caso de atraso, e de seguir no campeonato em razão da
justificativa valida e aceita pela CDJMK;
§ 1º – Os atletas inscritos na equipe que for punida por WO e não tiverem assinado a súmula, não poderão
participar dos jogos do Campeonato amador de Futebol de Campo até o período de 365 dias a contar da data
do respectivo WO, no caso de exclusão da equipe por falta de motivo justo que deu causa ao WXO, assim,
para que os atletas que estiverem presentes ao local do jogo, não recebam a punição de exclusão juntamente
com a equipe, deverão assinar a súmula mediante apresentação de um dos documentos exigidos no ato da
inscrição a fim de não serem punidos.
§ 2º Atletas que estiverem cumprindo suspensão no dia em que ocorrer o WO estarão isentos da pena.
Atletas e dirigentes que comprovarem ate 48h após a realização da partida em que ocorreu o WO, mediante
documentação comprobatória de que estavam impossibilitados de se fazer presente no campo de jogo,
estarão isentos da punição após comprovada a legitimidade dos documentos, a critério da CDJMK.
§ 3 º O aquecimento dos atletas não poderá de forma alguma contribuir para o atraso do jogo, as equipes
deverão aquecer com antecedência.
Art. 23º – A equipe que por qualquer razão desistir de um jogo, mesmo que advertida pelo árbitro e após 15
(quinze) minutos, recusar-se a continuar jogando será considerada perdedora pelo escore de 01 X 00, ainda
que permaneça em campo. A equipe adversária receberá os pontos, e se o resultado do jogo for superior a 01
X 00 a favor da equipe adversária, o mesmo será mantido, além da perda de 3 (três) pontos na tabela do
grupo e geral.
§ 1º – A equipe que se recusar, sob qualquer pretexto, a continuar uma determinada partida, poderá ser
eliminada da competição e todos os atletas serão passíveis de punições impostas pela CDJMK.
Art. 24º – Nenhuma partida poderá ser iniciada ou ter continuação por uma equipe com menos de 07 (sete)
atletas.
§ 1º – Na hipótese prevista neste artigo, o árbitro aguardará 15 (quinze) minutos após o horário marcado
para o início do jogo conforme tabela, finalizando os quais e permanecendo o fato, a equipe infratora será
declarada perdedora por WO.
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§ 2º – Se o fato previsto no parágrafo anterior ocorrer com ambas as equipes, as mesmas serão declaradas
perdedoras por WO, ressalvados que a CDJMK decida de dar partida no relógio e as equipes arquem com o
tempo que correu por conta do atraso de ambas;
Art. 25º – A partida será encerrada pelo árbitro se a equipe tiver no decorrer desta, o número de atletas
reduzidos a menos de 07 (sete), ou que acarretara as seguintes punições:
a) Se apenas uma das equipes teve a equipe reduzida a menos de 07 (sete) atletas, perderá ela os pontos
para a equipe adversária e com o escore de 01 X 00.
b) Se no momento da paralisação da partida o escore for superior a 01 X 00 em favor da equipe
adversária, o mesmo será mantido.
c) Se as duas equipes ficarem reduzidas a menos de 07 (sete) atletas ao mesmo tempo, depois de
iniciada a partida, o jogo será considerado como realizadas e ambas serão consideradas perdedoras,
não se atribuindo escore a nenhuma delas;
d) Em caso de jogos, da primeira fase, que uma das equipes necessite de um placar maior para seguir na
competição, e não puder conseguir tal placar por motivo de paralização causado pela equipe
adversaria, será consignado para efeito de placar o exato placar que a equipe necessitava, contanto
que a vaga em disputa seja entre as duas disputantes, não contando para artilharia, porem sim como
saldo;
e) Sendo nas demais fases, e sendo o jogo de ida, será declarado o placar de 1x0 em favor da equipe não
culpada pela paralização da partida;
f) Sendo nas demais fases, em sendo na segunda partida joga de volta, e a equipe necessite de um
placar maior para seguir na competição, e não puder conseguir tal placar por motivo de paralização
causado pela equipe adversaria, será consignado para efeito de placar o exato placar que a equipe
necessitava, não contando para artilharia, porem sim para efeito de saldo;
g) Em sendo na final, será declarada perdedora equipe que deu causa a paralização e a outra declarada
vitoriosa pelo placar de 1X0, ou placar que necessitava;
Art. 26º – A equipe que possuir menos de 11 (onze) atletas no início da partida poderá incluir a qualquer
momento da partida outros atletas, até completar o limite de 11 (onze) atletas, contanto que não ultrapasse o
final da primeira etapa, antes do apito do intervalo do arbitro para inclusão de atletas inclusive para compor
o banco de reservas.
Art. 27º – Os atletas e comissão técnica deverão assinar a súmula na mesa apresentar documento de
identidade, na presença do anotador antes do inicio do jogo, sendo que as equipes deverão entregar ao
mesário 15 (quinze) minutos antes do horário fixado para o início da partida, a relação nominal dos atletas
com a respectiva numeração a critério da CDJMK.
§ Único – se algum atleta ou membro da comissão técnica não apresentar documento hábil para atuar na
partida, estarão impedidos de assinar a súmula e participar do jogo, bem como de ficar no banco de reservas,
devendo apresentar junto a mesa documento de identidade original, com foto recente, sendo obrigatório a
apresentação do documento de todos os atletas e dirigentes.
Art. 28º – Ao se apresentarem para assinar a súmula, os atletas deverão fazê-lo da mesma forma como
consta na ficha, devendo estar uniformizados, portando calçados adequados, calção, meias, caneleiras e
camisetas com a respectiva numeração, não podendo estar de agasalho no momento da assinatura da súmula.
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§ 1º – não preenchendo os requisitos do caput deste artigo, não poderão assinar a súmula, sendo
responsabilidade da equipe o atleta ou membro da comissão técnica que não respeitar este artigo, será
convidado a sair de campo para poder se adequar aos requisitos, em especial as caneleiras, e acessórios e
calcados adequados, por se tratarem de itens de segurança para o próprio atleta e demais;
§ 2º - Ao detectar, após inicio do jogo, a titulo de exemplo, a falta de caneleira por um ou mais atletas ou
presença de acessórios, ao mesmo será solicitado sair do campo de jogo, ate que esteja devidamente
protegido pelo uso ou não deste equipamento, a aplicação do cartão amarelo se dará a critério do arbitro, no
tocante ao atendimento da solicitação, não tornando obrigatório ou imperativo a aplicação do cartão amarelo
em razão de falta ou sobra do equipamento ou acessório;
§ 3º - após o convite para o primeiro atleta a se retirar de campo, e ficar devidamente fardado, aos capitães
das duas equipes, cabe indagar a seus outros atletas, se os mesmos estão devidamente fardados, após essa
primeira interferência do arbitro, aos outros que não tomaram as medidas cabíveis (autodenuncia), ao
detectar que tem outro atleta sem o devido fardamento ou sobra dele, a este será aplicado a advertência com
cartão amarelo de forma imperativa, pois o mesmo teve oportunidade de ter corrigido a falha no fardamento
na primeira paralização que tratava de tal assunto;
Art. 29º – Antes do inicio do jogo poderão assinar a súmula até o máximo de 25 (vinte e cinco) atletas,
sendo que serão permitidas quantas substituições, entenda necessário por equipe, contanto que não
ultrapassem de 8 (oito) paralizações para faze-las.
§ Único – a substituição apenas será convalidada com a entrada do(s) atleta(s) para o jogo, tornando
invalidada no caso de o(s) mesmo(s), apesar de assinado e anotada a substituição, por qualquer razão não
tenha entrado em campo.
Art. 30º – No banco de reservas só será permitida a permanência dos atletas reservas, técnico, e dois
assistentes, devidamente credenciado, cabendo à arbitragem a retirada de quaisquer outras pessoas, devendo,
se necessário, paralisar o andamento do jogo ate que o mesmo se retire das dependências do jogo, fazendo
constar em relatório o incidente inclusive identificando a qual agremiação o mesmo pertence para que a
CDJMK possa tomar as medidas cabíveis.
§ 1º – os atletas que compõe o banco deverão estar devidamente fardados e relacionados na sumula.
CAPÍTULO VII
DOS ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA
Art. 31º – Somente poderão participar do Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018, as equipes que
cuja documentação exigida pela CDJMK, derem entrada, à organização, até o dia __ de ________ de 2018,
até as 23:00 horas, com nome da agremiação e o sinal de intenção de participação no valor de R$ 180,00
(cento e oitenta reais).
Art. 32º – O atleta inscrito no Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018 poderá participar com o
limite mínimo de 16 (dezesseis) anos de idade completos, sendo cada equipe responsável por seus atletas,
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pois a CDJMK, a Administração e ou Organização da competição não se responsabilizarão por quaisquer
danos causados a saúde ou integridade física dos atletas participantes da competição.
§ 1º – Atletas e dirigentes que estiverem cumprindo suspensão do último campeonato de futebol de campo,
ou de outras competições organizadas pela CDJMK, não poderão ser inscritos nem como jogadores, nem
como dirigentes, em nenhuma das séries: Série “A”, Série “B” e “C”.
§ 2º - Não será aceita inscrições de atleta na equipe, que esta vigente seu vínculo com equipes profissionais
no ano de 2018 como atleta, de qualquer uma das Unidades Federativas da União; Este atleta não poderá
disputar paralelamente com o campeonato amador de futebol de campo em nenhuma das series;
§ 3º - Para estar habilitado para a disputa do campeonato amador o atleta deverá estar inativo de
competições profissionais e sem vinculo empregatício ou contrato com equipes profissionais, ou que
apresente uma declaração da equipe, documento este que deve conter que o atleta, em que pese não ter
baixa na sua carteira e por consequência no B.I.D., o mesmo esta desligado da entidade profissional,
carecendo apenas de formalização do Termo de Rescisão Contratual.
§ 4º - Não cabe a organização deferir ou indeferir inscrições, ou seja, quem deve provocar é o que se julga
prejudicado, e quem inscreveu é que assume o risco de receber as punições sobre atleta irregular, inclusive
reversão de placar e perda de pontos, em um prazo de reclamação, queixa e ou denuncia, não superior a 48
h, momento este que será homologado de forma definitiva o resultado da partida;
a) – A denuncia, queixa e ou reclamação formal, feita dentro do prazo de 48 h, suspende a contagem
de prazo para homologação, caso este que terá sua homologação após decisão final em
julgamento feito pela CDJMK;
Art. 33º – A participação de atletas, dirigentes e comissão técnica, é de inteira responsabilidade das equipes
a que pertençam.
Art. 34º – Considera-se atleta, dirigente e ou comissão técnica (técnico, massagista e preparador físico)
irregular:
a) Assinar súmula estando suspenso;
b) Assinar súmula constando na relação de suspensos da CDJMK para esse jogo ou período que o jogo
acontece;
c) Assinar súmula estando suspenso na competição em andamento por expulsão ou exclusão;
d) Integrante da comissão técnica ou jogador que assinar súmula após o término do primeiro tempo;
e) Participar do jogo atletas ou comissão técnica no banco ou jogando sem ter assinado a súmula, a
critério da provocação da equipe que se julga prejudicada e assumindo, a equipe infratora, os riscos
das penalidades inerentes a participação de jogador de forma irregular;
f) Jogar estando suspenso por três cartões amarelos, a critério da organização, em razão do deferimento
do efeito suspensivo mediante pagamento de taxa de R$ 50,00;
g) Assinar a súmula sem documento hábil exigido pela CDJMK;
h) Retornar à partida após ter sido expulso do jogo ou ter sido substituído;
i) Não ter 16 (dezesseis) anos completos na data da partida;
Art. 35º – A equipe que utilizar atleta ou dirigente irregular, na fase de classificação, será declarada
perdedora pelo placar de 1 x 0, mantendo o resultado no caso de a mesmo ter sido derrotada, em ambos os
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casos, a equipe que se utilizou de integrante irregular será penalizada com a perde de (03) pontos, sempre a
pedido da parte prejudicada e ou denuncia feita pela procuradoria que pertence a organização, sempre no
intuito de preservar as equipes que não se utilizam da má-fé;
§ 1º – A equipe infratora que ainda não tiver ganho pontos no campeonato, ficará com pontos negativos e na
reincidência do Art. 35º estará sujeita a eliminação, no caso de provar que a inclusão se deu por engano e
não por má-fé no sentido de levar vantagens sobre o adversário, sempre após julgamento perante a CDJMK;
§ 2º – Se a irregularidade acontecer nas fases seguintes:
a) Se for no jogo de ida, a equipe infratora será declarada perdedora pelo placar de 1 x 0;
b) Se for no jogo de volta, a equipe infratora será declarada como perdedora pelo placar de 1x 0

b.1) Se a equipe prejudicada, necessitar de um placar maior que 1 x 0, tal placar, será homologado
pela organização como placar final, seguindo este na competição e não a equipe infratora, perdendo,
desta forma o direito de avançar na competição;
c) Se for nas partidas finais perderá o direito ao título bem como toda a premiação oferecida, inclusive
financeiro, transmitindo o titulo e a premiação para a equipe diretamente inferior, conforme escala
abaixo:
c.1) Se for a disputa de primeiro e segundo lugar e a equipe sagrou-se campeã, esta, perderá o direito
ao titulo e suas premiações, sendo declarada como campeã a equipe que ficou como vice campeã,
subindo desta forma a vice campeã como campeã, a terceira coloca como vice, a quarta colocada
como terceira colocada, e equipe que ficou em quinto lugar na classificação geral, será declarada
como quarta colocada, fazendo jus ao titulo de quarto colocado bem como toda a premiação inerente
a essa qualificação;
d) Em qualquer das situações, onde se verifique a inclusão de dirigente ou atleta irregular, mesmo que
sem a má-fé, a equipe perdera o titulo que disputava na ocasião da inclusão, e se detectada a má-fé, a
perda de 3 (três) pontos e reposicionamento na tabela geral, para efeito de acesso, queda ou manutenção
na serie;
§3º – Sempre que a equipe for punida por atitudes atentarias ao campeonato, e lhe for imputado a perda de
pontos no grupo e na tabela geral, esse perda será considerada no tocante a rebaixamento e subida para
series, em sendo em serie de acesso, somente será aceita essa equipe no certame seguinte, após analise de
viabilidade e assinatura de TERMO DE CONDUTA no tocante a não repetição de tais atos;
Art. 36º – Os atletas inscritos em uma equipe de uma das Séries, somente poderão ser inscritos em outra
equipe e serie, no caso de a equipe da primeira inscrição, não mais estiver participando da competição, e ou
receber sua liberação formal, por não mais haver interesse mutuo, entre atleta e clube, de manter tal vinculo;
podendo desta forma ser inscrito na outra equipe, a exceção da mesma serie que participava a equipe que
desvinculou-se e, contanto que respeito os prazos de inscrições descrito neste regulamento, sempre
respeitada a vontade do atleta, caso a equipe não o libere, e o mesmo não pretende mais ficar na mesma, o
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próprio, em sessão de instrução e julgamento, a pedido da parte, analisara as razoes de ambos, sempre no
sentido de priorizar a vontade do atleta, com ressalvas a má-fé, que devera ser comprovada pela equipe;
§ 1 º – Se um atleta assinar por duas ou mais equipes, ao mesmo será indagado por qual equipe deseja jogar,
e neste caso, será homologada a inscrição na equipe escolhida pelo atleta.
§ 2º – após a equipe efetivar a inscrição do atleta e essa estiver assinada por ele, somente lhe será licito
trocar de equipe, no caso de não ter participado, efetivamente, de mais de 3 (três) partidas pela mesma,
conjuntamente com o pagamento da taxa de transferência no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), cumprindo
esses dois pré-requisitos, estará apto a disputar pela outra agremiação;
a). - No caso de troca por equipe da serie “C” para a serie “B” pagamento da taxa no valor de R$ 75,00
(setenta e cinco reais);
b). – No caso de troca por equipe da serie “C” para a serie “A” pagamento da taxa no valor de R$ 100,00
(cem reais);
c). - No caso de troca por equipe da serie “B” para a serie “A” pagamento da taxa no valor de R$ 75,00
(setenta e cinco reais);
§ 3º – NÃO É PERMITIDA A TRANSFERENCIA DE ATLETA DE SERIE SUPERIOR PARA SERIA
INFERIOR NO MESMO ANO DO CAMPEONATO;
§ 4º – Após a entrega da ficha de inscrição da equipe com os 25 (vinte e cinco) inscrições, só será permitido
substituições, ou seja, para inclusão de novo atleta, dentro dos prazos legais, para isso será necessário
excluir/substituir algum atleta, e pagar as taxas descritas no Art. 12º § 1 º e suas alíneas;
§ 5º – Entende-se por comissão técnica:
a) Técnico;
b) Massagista;
c) Preparador Físico;
Art. 37º – A documentação exigida para inscrição de atletas, técnico, massagista e preparador físico;
a) Oficio em modelo próprio, fornecido pela CDJMK, com os dados pessoais dos responsáveis pela
equipe e declaração de ciência e obediência ao regulamento geral e técnico do Campeonato Amador
de Futebol de Campo 2018, e do CBJD;
b) Relação nominal em formulário fornecido pela CDJMK até o limite de 25 (vinte e cinco) atletas,
devidamente preenchida, digitadas e assinada com todos os requisitos exigidos pela CDJMK, que
poderá ser preenchido a caneta no decorrer da primeira fase, ate completar a vigésimo quinto e no
caso de ultrapassar este numero devera haver substituições, dentro dos prazos legais e respeitando o
contido no Art. 12º § 1 º e suas alíneas;.
Art. 38º – São condições fundamentais para que o atleta e os membros da comissão técnica participem do
Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018, sendo os documentos exigidos para a inscrição.
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a) Estar devidamente inscrito na relação nominal conforme preconiza este regulamento, dentro dos
prazos estabelecidos neste regulamento;
b) Ser portador de documento de identidade expedido por órgão oficial civil, militar, órgãos federais,
Carteira profissional, Carteira de motorista, Passaporte e ou carteira do clube com foto;
c) Não estar cumprindo punição;
d) RG (em boas condições sem adulteração ou rasgadas);
e) Assinatura do atleta;
f) Assinatura do responsável;
g) Ter 16 (dezesseis) anos completos na data da partida disputada;
CAPÍTULO VIII
DO REGIME FINANCEIRO E MULTA
Art. 39º – As equipes participantes dos jogos do Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018, COPA
CURITIBA, pagarão seguintes valores:
a) A titulo de taxa de inscrição:
a.1) Serie “C” no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais);
a.2) Serie “B” no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais);
a.3) Serie “A” no valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
b) A titulo de taxa de arbitragem, nos jogos da primeira fase, o valor de R$ 190,00 (cento e noventa
reais) para Serie B e C; A Serie A o valor será de R$ 200,00 (duzentos reais).
c) A titulo de taxa de arbitragem, as demais fases, o valor será de R$ 200,00 (duzentos reais) para
todos;
d) Na fase final, decisão de campeão e terceiro lugar, será pago um adicional de R$ 100,00 para custear
estádio com melhor estrutura no intuito de melhorar o espetáculo;
e) A titulo de premiação pecuniária, as equipes contribuirão, de forma proporcional e rateadas pelas
equipes inscritas conforme percentuais e cronograma de pagamento descrito nas alíneas abaixo:
e.1) As equipes contribuirão com valor no importe de 80% do valor determinado no arbitral como
valor total de premio pecuniário;
e.2) A ORGANIZACAO contribuirá com valor no importe de 20% do valor determinado no arbitral
como valor total de premiação pecuniária;
e.3) Os valores inerentes a titulo de valor de premiação pecuniária, será rateado entre as equipes no
valor corresponde a sua cota parte, que será quitada de forma parcelada, no exato valor total
divididos pelo numero de partidas que contiver a primeira fase, conforme exemplo abaixo:
e.3.1) Se a cota parte da equipe for no valor de R$ 100,00 (cem reais) e a primeira fase tiver o
numero de 5 partidas, apenas a titulo de exemplo, o valor que devera ser quitado pela equipe
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será no importe de R$ 20,00 (vinte reais) por partida, qual seja os R$ 100,00 (cem reais)
divididos pelo numero de partidas, qual sejam 5 (cinco).
f) Em caso de necessidade de fazer jogo no período noturno, independente do motivo que levou a tal
necessidade, carecendo de iluminação artificial, cada equipe arcara com adicional de R$ 50,00
(cinquenta reais).
g) Caso seja de preferencia das duas equipes, mandar seu jogo em estádio diferente do oferecido pela
organização, deslocando tal jogo para outra praça de esportes, estas equipes terão que arcar, cada
uma com adicional de R$ 100,00 (cem reais), caso seja em período noturno, segue o descrito na
alínea “f”
Art. 40º – As equipes que danificarem patrimônio público ou espaços cedidos por terceiros para realização
dos jogos serão penalizadas com a aplicação de multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
além da obrigatoriedade de ressarcir todos os prejuízos causados ou patrimônio público ou privado, em
razão de as agremiações serem responsáveis por suas torcidas, inclusive.
§ 1º – As equipes previamente assinaram um termo de responsabilidade e compromisso de sujeição e
conhecimento do presente regulamento, sendo que o referido documento obriga a todos os seus signatários
pelas penas aplicadas no caput deste Artigo;
§ 2º – Para o caso de não cumprimento do disposto no caput deste artigo, o(s) seu(s) infrator (es), além das
penalidades impostas neste regulamento e seus artigos, sujeitar-se-á aplicação da legislação civil e penal
brasileira, além de estar automaticamente eliminada da competição.
§ 3º – O valor da multa será destinado a premiação e será proporcionalmente rateada entre os finalistas,
seguindo a proporção já prevista em regulamento.
CAPÍTULO IX
DO CONGRESSO TÉCNICO
Art. 41º – Por ocasião do Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018, as equipes por intermédio de
seus representantes reunir-se-ão em Congresso Técnico.
Art. 42º – O Congresso Técnico será presidido pelo Coordenador Geral ou seu representante legal por ele
designado.
Art. 43º – Terá direito a voto, no Congresso Técnico, 01 (um) representante de cada equipe participante da
competição.
Art. 44º – As deliberações do Congresso Técnico serão tomadas nominalmente e por maioria de votos,
cabendo ao Coordenador Geral, no caso de empate, o voto de minerva.
Art. 45º – Todas as decisões tomadas em Congresso Técnico, após o início da competição, serão
consignados em ata e incorporados a este regulamento, tornando-se regra a ser seguida.
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Art. 46º – os assuntos que serão alvos de votação, nos arbitrais, serão os colocados em votação pela
organização, tais assuntos são de competência exclusiva da organização, não sendo passiveis de serem
trazidos pelos representantes sem previa analise da organização, que deliberara sobre coloca-los ou não em
pauta, em sendo aprovado pela organização, neste caso, será alvo de votação.
CAPÍTULO X
DAS INFRAÇÕES E SUAS PENALIDADES
Art. 47º – Toda e qualquer infração cometida, por pessoa envolvida com a competição, seja esta disciplinar,
regulamentar ou de qualquer outra natureza, será encaminhada a comissão disciplinar de julgamento para
que sejam aplicadas as penalidades cabíveis.
Art. 48º – Em caso de reincidência de WO, sem justa causa e ou prévio aviso, a equipe será
automaticamente eliminada da competição e será considerado o placar de 01X00 para as equipe que
compareceu ao campo de jogo, com a eliminação a equipe estará automaticamente rebaixada para a Série de
Acesso, contanto que esteja em dia com todas as despesas a ela inerentes, o W x O não exime a equipe de
quitar com suas obrigações, arbitragem, inscrição, contribuição de premiação, iluminação e despesas de
outra praça de esporte.
§ 1º – a justa causa exclui a possibilidade de eliminação da equipe, bem como o aviso prévio, ambos não
ilidem a equipe de ser declarada perdedora pelo placar de 1 x 0, porem os motivos e ou aviso prévio elimina
as penalidades inerentes ao WXO, penalidades estas que não serão impostas contanto que a equipe quites
todas as despesas que teria no caso de o jogo tivesse ocorrido.
§ 2º – o WXO, no caso de ensejar a eliminação da equipe, elimina também comissão técnica e atletas
inscritos na equipe, não podendo nem a equipe nem tão pouco comissão técnica e atletas de participarem das
competições, a exceção, dos que comparecerem no local e horário do jogo, que assinem a súmula do jogo o
que comprovará o seu comparecimento, sendo que os demais que não compareceram serão julgados, além
do mais, cada integrante que compareceu, terá que cumprir com sua cota parte das despesas que deveriam
ter sido quitadas pelo clube no caso de o jogo tivesse ocorrido.
§ 3º – A fim de obter os pontos ganhos por WO a equipe deverá estar presente no local de disputa e em
condição de jogo, a exceção de WO com aviso prévio, e cumprir com as despesas inerentes ao jogo como se
tivesse ocorrido, a exceção da iluminação no caso de a mesma não ter sido utilizada.
§ 4º – Ficará a cargo do árbitro da partida em conjunto com organização o controle do tempo e a
responsabilidade de executar o WO, observando sempre o previsto no regulamento da competição.
§ 5º – Será caracterizado o WO se ultrapassado o prazo de tolerância de 15 (quinze) minutos para o início de
jogo, a critério do arbitro em conjunto com a organização, horário previsto na tabela de jogos e ou a equipe
não se apresentar para a competição (ausência) em condições mínimas de acordo com as regras oficiais da
modalidade.
§ 6º – Em caso de WO (eliminação) ou desistência:
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a) - Os jogos já realizados pela equipe infratora, no caso de a infratora terem sido derrotados, não serão
alterados os placares;
b) No caso de vitória da infratora, será alterado tal resultado para o placar, em favor da inocente, de 1 x
0;
c) Os jogos que seriam disputados pela equipe infratora terá o placar de 01X00 para as equipes
adversárias, sendo computados para efeito de tabela de classificação, 03(três) pontos;
d) O placar atribuído no caso de WO (eliminação) ou desistência, computará como saldo, porem não
será atribuído a titulo de artilharia;
Art. 49º – Em caso de agressão física, a atletas, ao(s) árbitro (s), mesário (s), autoridade(s), membros da
coordenação da competição, membros da CDJMK, praticada por qualquer atleta ou membro da comissão
técnica, devidamente identificados e apontados em relatório de jogo pela arbitragem, sendo que os membros
da comissão técnica, dirigentes e ou clube, envolvidos, serão passiveis de denuncia por parte da
procuradoria, que tipificara as infrações cometidas com base nesse regulamento, bem como no CBJD, para
posterior julgamento pela CDJMK, ficando sujeito as penalidades inerentes aos artigos infringidos e as
penas previstas no regulamento e no CBJD, bem como os atos de sua torcida, sujeitando a equipe e
integrantes as penalidades elencadas no art. 213, 258 e demais código inerentes as agressões do CBJD;
§ 1º – Em caso de agressão física, a equipe de arbitragem inclusive mesário, o jogo será encerrado
imediatamente, e o placar a ser homologado a titulo de final de partida será o placar de 1 x 0 em favor da
equipe não infratora, juntamente com a perda de 3 (três) pontos em desfavor da equipe infratora;
a) – No caso de a equipe inocente, necessitar de um placar maior para seguir na competição, após
analise da nova classificação da infratora em razão da perda de 3 (três) pontos, em sendo na primeira
fase e a disputa pela vaga for entre estas duas equipes, esse será o placar homologado a titulo de final
de jogo;
b) Sendo, nas demais fases e, jogo de ida, será homologado o placar de 1 x 0 em favor da equipe não
infratora, em sendo no jogo de volta, e a equipe, não infratora, necessitar de placar maior para sua
classificação, esse será o placar homologado, seguindo esta na competição e não a infratora;
b.1) – no caso de infringência do art. 49, paragrafo 1.o, com consequente reversão de placar, bem
como a perda de 3 (três) pontos, será reposicionada a nova classificação com a imputação da
diminuição dos pontos, podendo inclusive, reverter a vantagem em razão de mudança na tabela geral;
c) Nos casos que as equipes se beneficiarem de placares maiores que 1 x 0, pois esse seria necessário
para seguir na competição, apesar da homologação do placar maior, o placar que será levado em
consideração para efeito de saldo, será o placar de 1 x 0, contando como saldo, porem não para
artilharia;
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§ 2º – O agredido, poderá, registrar a ocorrência junto à autoridade policial, se assim desejar, a agressão será
pormenorizada em relatório do arbitro para posterior julgamento, propiciando posterior denuncia e por
consequência processo disciplinar para se chegar a decisão final;
§ 3º – Se houver depredação ao patrimônio público e de terceiro, utilização de arma de fogo ou branca, e ou
ameaça de uso das mesmas, o envolvido ficara passível de eliminação, após denuncia, defesa e julgamento,
e a equipe envolvida estará sujeita as mesmas penas por não ter tomado medidas capazes de reprimir tais
atos;
a) – o julgamento da equipe, após denuncia, defesa, produção de provas, cessão de julgamento e
sentença, será levado em consideração suas atitudes, inclusive as medidas tomadas, por intermédio
de seus atletas, comissão técnica e dirigentes no sentido de coibir e impedir tais atos e ou ameaças,
demonstrando de forma cabal que tratou-se de atos isolados do(s) atleta(s), prerrogativa esta que não
se estende a dirigentes comissão técnica e torcida(invasão), casos estes que serão imputados a pessoa
do agressor e ao clube de forma objetiva ou seja, independente de culpa;
§ 4º – Invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, durante sua realização, inclusive
no intervalo regulamentar, bem como após termino do jogo, citamos como exemplo o estacionamento no
intuito de criar situação de constrangimento físico ou psicológico a equipe de arbitragem, com a
identificação feita pela equipe ou integrante da arbitragem, em relatório pormenorizado identificando o
infrator e a qual equipe pertence, inclusive torcedor, fica tanto o atleta quanto a equipe sujeita as sansões
previstas no art. 258-B do CBD, bem como este regulamento, qual seja o julgamento que pode ir da perda de
3 (três) pontos, nas fases iniciais e desclassificação nas demais fases, ate a eliminação da equipe dos
campeonatos organizados pela M.K, tudo em conformidade e proporcionalidade dos atos praticados;
a) – Será considerada invasão de campo:
a.1) - Adentrar em campo por parte dos suplentes;
a.2) - Será considerada invasão de campo, caso feito sem a devida autorização, e esta entrada não
seja no intuito, exclusivo, de atendimento a atleta e ou apaziguar situações inflamadas;
b) - Não será considerada invasão de campo:
b.1) - Caso for feito por parte de um dos integrantes da comissão técnica, e ou ate mesmo os três,
após autorização para adentrar;
b.2) - Caso, mesmo que sem autorização, integrante(s) da comissão técnica, adentrar para
atendimento emergencial, e ou apaziguar situações inflamadas;
c) – Todos os atos e atitudes dos componente do banco de reserva, comissão técnica e jogadores,
estão sendo monitoradas e serão analisadas pela CDJMK;
d) Fica permanentemente PROIBIDA a entrada no campo por parte do TECNICO, para
atendimento a atleta, tal função, no caso de não ter outro integrante na comissão técnica presente,
devera ser eleito um dos jogadores para fazer tal atendimento;
d.1) – Tal regra se presta a evitar que o técnico, ao adentrar em campo, ao invés de fazer
atendimento, se utilize deste recurso para fazer ponderações, reclamações ao arbitro, ato esse
repugnado por essa organização, a exceção no caso de a equipe estar apenas com o técnico no
banco, fato esse, extraordinário, que permite a entrada e o atendimento;
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Art. 50º – A equipe que se recusar, sob qualquer pretexto, inclusive “cai cai”, a continuar uma determinada
partida, a critério do arbitro em conjunto com organização, fazendo tais atos constarem em relatório; no caso
de vitória, a mesma será declarada perdedora pelo placar de 1 x 0 em favor da adversaria, em caso de derrota
o placar será mantido, ;
a) Em caso de a equipe inocente, necessitar de um placar maior que o placar de 1 x 0, esse será o placar
homologado a titulo de final de jogo, contanto que não seja na primeira fase, e sendo, apenas se
amplia o placar se a disputa da vaga esta sendo entre estas duas equipes disputante;
Art. 51º – A equipe que através de seu presidente, dirigentes ou atletas, que falsificar ou permitir falsificação
de qualquer documento, ou assinatura que dele deve constar, sofrerá as penalidades previstas no CBJD, e
sendo comprovada a falsificação, será julgada como ter utilizado jogador irregular, e com tal atitude será
mantido o placar no caso de a mesma ter sido derrotada, e no caso de vitória, reverte em favor da inocente
com o placar de 1x0, e necessitando de placar maior para seguir na competição, esse será o placar
homologado, contanto que não seja na primeira fase, a não ser que a disputa pela vaga se de entre as duas
disputantes, além da perda de 3 (três) pontos; ficando comprovada que a inclusão se deu por engano e não
má-fé não haverá perda de pontos;
Art. 52º – Atleta que receber 03 (três) cartões amarelos deverá cumprir suspensão automática de um jogo,
sendo que o mesmo pode se utilizar do efeito suspensivo, mediante pagamento de taxa de R$ 50,00
(cinquenta reais), o controle poderá ser feito através das cópias de súmulas, as quais deverão ser retiradas ao
término de cada jogo pelo capitão ou comissão técnica. É também responsabilidade de cada equipe fazer
este controle, podendo fotografar.
§ Único – Se o mesmo atleta em determinado momento da competição, acumular simultaneamente 03 (três)
cartões amarelos, e se coincidentemente nessa mesma partida vier a receber 01 (um) cartão vermelho,
deverá, obrigatoriamente cumprir a suspensão de 02 (duas) partidas, podendo se utilizar do efeito suspensivo
da segunda partida a cumprir, porem a partida seguinte refere-se ao cartão vermelho, caso este que não
comporta efeito suspensivo.
a)
b)
c)
d)

Sumula com nome na cor preto refere-se a estar com 0 cartões amarelos;
Sumula com nome na cor verde refere-se a estar com 1 cartão amarelo;
Sumula com nome na cor amarela refere-se a estar com 2 cartões amarelos;
Sumula com nome na cor vermelha refere-se a estar com 3 cartões amarelos
d.1) A cor vermelha significa que o atleta precisa cumprir suspensão em razão dos 3 (três)
cartões amarelos, podendo se utilizar do efeito suspensivo;
d.2) Se o atleta se apresentar ao banco de reservas, mesmo que não entre, precisa pagar a taxa,
ou assumir o risco de estar em situação irregular;

e) Os atletas que estiverem suspensos em razão de cartão vermelho, estará escrito na sumula como
SUSPENSO, não sendo passível de utilização do efeito suspensivo;
Art. 53º – Independente das resoluções da comissão disciplinar, o atleta que receber cartão vermelho, ou
membro da comissão técnica que for excluído, deverá cumprir suspensão automática de um (01) jogo na
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rodada subsequente em que a equipe jogar além de passar por julgamento da comissão disciplinar onde
poderá ainda ser punido com mais jogos ou dias de suspensão, conforme relatório de arbitragem, a
denuncias serão repassadas aos representantes das equipes com brevidade mínima de 24 h que antecedem o
acontecimento do julgamento para oferecimento de defesa e produção de provas, e após julgamento, as
decisões, serão repassadas aos dirigentes com ate 24h que antecede a partida a ser cumprida, por meios de
redes sociais no grupo do watsapp;
§ 1º – as citações, intimações e notificações serão feitas de forma publica nos grupos de watssap, para que
todos os dirigentes das outras equipes estejam ao par das denuncias e suas possíveis decisões, sempre no
intuito de as mesmas estarem a par de jogadores suspensos e que vem a participar de partida de forma
irregular, ato esse de controle que pertence, além da organização, também as equipes disputantes;
§ 2º – A equipe que infringir o caput deste artigo ficara passível de ter infringido os artigos do CBJD e
regulamento no que tange utilização de atleta e ou comissão técnica de forma irregular na partida, ficando
passível de sansões inerentes a tal caso.
Art. 54º – A pena de expulsão e exclusão imposta pelo árbitro, é irreversível, não podendo o punido
permanecer na parte interna da arena; se tal situação acontecer, ao arbitro é licito parar o jogo e dar inicio
apenas após a saída do punido; se a recusa perdurar por 5 (cinco) minutos ao arbitro é licito encerrar a
partida, mantendo placar no caso de derrota da equipe infratora, e caso diverso de derrota, será atribuído
vitória pelo placar de 1 x 0 em favor da equipe inocente, caso necessite de placar maior para seguir na
competição, este será o homologado, contanto que não seja na primeira fase da competição, a não ser que a
disputa pela vaga seja entre as disputantes;
Art. 55º – Todo o atleta, membro da comissão técnica e ou dirigente é passível de citação em relatório de
jogo do árbitro. Se tal citação ocorrer a equipe será comunicada através do watssap, e o atleta, membro da
comissão técnica e ou dirigente serão denunciados, oportunizado defesa e julgados pela CDJMK, sendo que
não poderá atuar a partir do recebimento da intimação da decisão, que será feita de forma publica pelas redes
sociais, contanto que a intimação seja feita com antecedência de 24 h que anteceda a partida a ser cumprida;
Art. 56º – Todo atleta, membro da comissão técnica ou dirigente deverá cumprir integralmente a pena
aplicada pela CDJMK, mesmo que seja no campeonato seguinte, devendo para tal, estarem inscritos por uma
equipe quando a punição for em jogos. A punição por dias contara automaticamente a partir do julgamento,
não se esquecendo de que as punições são personalíssimas, ou seja, o atleta ou dirigente de clube que trocar
de equipe, leva com sigo a punição que devera ser cumprida da mesma forma;
§ Único – Atleta, membro da comissão técnica ou dirigente com suspensão a cumprir ficará no máximo 02
(dois) anos na listagem de suspensos, contanto que a punição não seja de exclusão, durante este período não
poderá atuar como representante legal da equipe, atleta ou dirigente em qualquer evento esportivo realizado
pela CDJMK.
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CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 57º – As informações e avisos referentes ao Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018 estarão
postados nos grupos de WATSSAP criados especificamente para informações oficiais para visualização de
máximo 2 (dois) dirigentes incluídos no mesmo, desta forma não serão passadas informações a atletas, pois
somente serão fornecidas para dirigentes regularmente inclusos nos grupos watssap da campeonato;
Art. 58º – A Coordenação Geral reservam-se o direito de a qualquer época oferecer denúncia a respeito de
irregularidades que contrariem dispositivos previstos neste regulamento, e, encaminhá-las a Comissão
Disciplinar, a quem caberá o julgamento com pleno direito de presença e defesa da equipe ou pessoa
denunciada, nos termos do CBJD.
Art. 59º – É de competência exclusiva do árbitro e representante da organização a observância da
uniformização das equipes de cuja decisão não cabe recurso.
Art. 60º – No Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018, os árbitros serão designados pela
empresa/entidade prestadora de serviço de arbitragem CECATTO - ME.
§ 1º – A equipe de arbitragem, da mesma forma que os atletas, comissão técnica, dirigente e clubes, estarão
durante todo o campeonato sujeita as punições estabelecidas pela Comissão Disciplinar, com bases nas
infringências tipificadas no CBJD;
§ 1º – O prazo para queixa das equipes sobre irregularidades que as mesmas desejam que sejam apuradas, e
denunciadas são de ate 48 h do ato da infringência;
§ 2º – As queixas serão dirigidas de forma protocolar junto a organização, munida de todas as provas que
pretendem produzir, para que a organização, encaminha ao procurador, que terá a liberdade de deliberar
sobre formalizar a denuncia ou não;
§ 3º – A recusa do procurador em formalizar a denuncia, será comunicada a organização que por sua vez,
comunicara o queixoso da recusa, e neste ato abre prazo de 48h para que o mesmo consiga a assinatura de
50% das equipes inscritas ou participantes, dependendo da fase, no sentido de ter a concordância dos
mesmos em seguir com a denuncia para julgamento no tribunal;
Art. 61º – É facultativo as equipes obterem patrocínio, não cabendo à ORGANIZAÇÃO, responsabilidade
de anúncios com as partes;
Art. 62º – Todas as solicitações das equipes referentes à documentação dos jogos ou casos referentes à
competição deverão ser encaminhadas através de pedido via WATSSAP diretamente ao administrador do
GRUPO, pelo presidente ou responsável pela equipe, que serão retornados via fotos, e caso necessite de
copias físicas, o mesmo deve solicitar e arcar com as despesas do envio;
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Art. 63º – A equipe disposta à direita da tabela de jogos, sumula, deverá efetuar a troca do uniforme, em
caso de uniforme semelhante, a critério da decisão de semelhança é critério exclusivo do arbitro em conjunto
com representante da organização.
§ Único – A mesma terá 15 minutos para a troca de uniforme, e não o fazendo dentro deste tempo,
impedindo a realização do jogo, será considerada perdedora pelo escore de um a zero (1x0), recebendo a
equipe adversária os pontos da partida, e necessitando de placar maior, este será o homologado como placar
final, contanto que não seja na primeira fase da competição.
a) – Cabe as equipes se comunicarem dentro do grupo watssap, nos dias que antecedem seus jogos,
sobre cores que serão utilizadas, resolvendo problemas como por exemplo: a falta de um uniforme
numero 2, solicitando, com antecedência que a outra equipe venha com fardamento diferente do seu;
b) Caso mandante não tenha condições de atender ao pedido de troca de uniforme, cabe a equipe, não
mandante, solicitar junto a organização que seja levado ao campo de jogo coletes, numerados de 1 a
25, que possam solucionar o problema, o pedido deve ser formalizado com ate 24 h de antecedência;
c) O empréstimo dos coletes será efetivado mediante taxa de lavagem no valor de R$ 30,00 (trinta
reais);
Art. 64° - as sumulas, ao final do jogo, devem ser fotografadas pela equipe técnica de cada time, servindo
assim como fiscais e e auto fiscais no tocantes a cartões, eventos e tudo mais relatado na sumula;
Art. 65° - Todos os deslocamentos das equipes, bem como as despesas decorrentes de qualquer das suas
atividades na competição, serão de responsabilidade única das mesmas, não cabendo a organização,
quaisquer responsabilidades neste sentido.
Art. 66° - As equipes são responsáveis pelas inscrições de seus atletas, comissão técnica e dirigente,
inclusive os menores de idade que deverão ter autorização de pais ou responsáveis, inclusive exames
médicos de aptidão física e mental para desenvolver o esporte FUTEBOL, não cabendo a ORGANIZACAO,
quaisquer responsabilidades sobre os mesmos, SENDO responsabilidade EXCLUSIVA do outorgante e a
agremiação;
§ Único – É de responsabilidade dos atletas, técnicos, massagistas, preparador físico, bem como dirigentes
das equipes, estar gozando de boa saúde física, mental e psicológica, a fim de preservar sua integridade, não
cabendo a organização tal responsabilidade.
Art. 67° - A equipe bem como seus atletas e dirigentes que entrar na justiça comum e não esgotar a esfera
administrativa deste tribunal interno, ficara, fora da competição por dois anos, podendo retornar à
competição pela fase de Acesso, observando-se o aceite por parte desta comissão;
Art. 68° - Os participantes do Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018, ficam cientes de que suas
imagens poderão ser utilizadas para fins de divulgação, sem que isso acarrete qualquer tipo de indenização.
Art. 69° - A organização não se responsabilizará por quaisquer danos pessoais ou lesões ocorridos antes,
durante e após a competição, com as equipes, atletas, dirigentes e comissão técnica por fatos que a ela não
digam respeito.
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§ Único – A organização, fica isenta da responsabilidade sobre qualquer incidente que por ventura venham
a ocorrer com qualquer membro das equipes, mesmo os menores de 18 (dezoito) anos participantes da
competição;
CAPÍTULO XII
COMISSÃO DISCIPLINAR
Art. 70° - A Comissão Disciplinar de julgamento, do Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018 será
formada por, ate, 05 (cinco) representantes auditores e um procurador, descritos em regimento interno do
tribunal;
§ Único – será assegurado, antes da coleta dos votos, ao denunciado um veto sobre um dos auditores
presentes, podendo fazer ou não uso desse direito, fazendo com que o auditor vetado, se abstenha de votar;
Art. 72° - Os membros da Comissão Disciplinar não farão jus a qualquer remuneração, sendo, porém,
considerados seus serviços como relevantes e de interesse público e desportivo e do campeonato;
Art. 73° - A Comissão Disciplinar se baseará no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e no
Regulamento da Competição, para tomar as decisões. Os julgamentos serão feitos jogo a jogo, quando
houver pauta para reunião de instrução e julgamento e ou casos urgentes, analisando os fatos anormais
ocorridos em cada partida;
Art. 74° - A Comissão Disciplinar se reunirá, quando for convocada e assim necessária, em local, data e
horário a ser combinado, para Sessão de Julgamento, em cronograma preestabelecido e repassado pela
organização.
Art. 75° - Compete a Comissão Disciplinar processar, julgar, instaurar processos, abrir inquéritos, requisitar
ou solicitar informações e providências conforme preconiza o C.B.J.D. (Código Brasileiro de Justiça
Desportiva) e desempenhar outras funções que lhe sejam conferidas por portaria ou resoluções emanadas da
organização.
Art. 76° - As citações, intimações e notificações de suspensões, desde que não sejam automáticas, serão
informadas as equipes através de watssap via redes sociais para os representantes das equipes de forma
publica, com mínimo de 24 h de antecedência do julgamento e ou jogo a ser cumprida a punição, com
exceção;
CAPÍTULO XIII
DOS PRÊMIOS
Art. 77° - Serão premiadas as equipes participantes do Campeonato Amador de Futebol de Campo 2018, por
categoria, conforme o que segue:
a) Ao quatro finalistas, serão conferidos troféus e medalhas, e aos três primeiros colocados premiação
em dinheiro, na seguinte proporção:
a.1) campeão fica com 60% da premiação pecuniária definida em arbitral;
a.2) vice-campeã fica com 26% da premiação pecuniária definida em arbitral;
a.3) terceira colocada fica com 14% da premiação pecuniária definida em arbitral;
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b) Para o goleador, e defesa menos vazada, atletas destaques da final e equipe disciplinar, serão
conferidos troféus.
CAPÍTULO XIV
DA ARBITRAGEM E CDJMK

Art. 78° - A arbitragem será gerida pela empresa prestadora de serviços CECATTO M.E., a mesma é
responsável pela organização de escala, colocando a disposição das equipes uma equipe de arbitragem
qualificada para gerir a partida;
§ 1º - Em caso de ausência ou atraso de um dos integrantes da equipe de arbitragem, a mesma será feita por
dois árbitros, assumindo o apito o auxiliar presente, seguindo a partida sem a presença de assistentes;
a). – No caso de atraso e o integrante de arbitragem chegue, assim que apto a assumir sua função, o
jogo será interrompido, e reiniciado com as condições normais de arbitragem, ou seja, um arbitro e
dois assistentes;
b). – em Razão do acumulo de função de auxiliar para arbitro, não será concedido abatimento, no que
tange valor de arbitragem;
c) – o valor da taxa de arbitragem na primeira fase, será de R$ 190,00 (cento e noventa reais), nas
demais fases serão de R$ 200,00 (duzentos reais);
d) – o valor da taxa de arbitragem da serie “A” será do inicio ao fim da competição no valor de R$
200,00 (duzentos reais);
Art. 79° - A CDJMK, Comissão Disciplinar Julgadora Marcelo Kloss, será composta por pessoas de boa
índole, que agirão com lisura no sentido de moralizar o campeonato e impedir que seu desenvolvimento saia
dos trilhos do desporto, na acepção da palavra desporto, tais deliberações estão descritas e formalizadas em
REGIMENTO INTERNO exclusivo desse tribunal;
§ 1º - É reservada o direito de processar e julgar os casos infringentes que venham a ocorrer no decorrer do
campeonato, abrindo para as partes, após denuncia formulada pelo procurador, que desenvolvam sua ampla
defesa, para posterior julgamento da comissão;
§ 2º - As sessões dos tribunais serão informadas com brevidade de no mínimo 24 h para que as partes
possam se inteirar do processo e poder exercer suas defesas da forma mais ampla possível, por intermédio
do próprio denunciado e ou alguém que o mesmo eleja para fazer sua defesa, os tramites de sessão de
julgamento respeitarão o CBJD;
§ 3º - Os recursos das decisões proferidas pelo tribunal, serão dirigidos ao próprio tribunal com todas a
novas provas que pretendem produzir, para reexame dos auditores, juntamente com a taxa de analise de
recurso no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais);
§ 4º - A pedido da parte, o tribunal poderá reduzir pela metade as penas impostas, para isso deve ser
protocolado o pedido de redução, e na reanalise será verificado se o pleiteante atende os pré-requisitos do
art. 182 do CBJD, qual seja, amador e não reincidente, a taxa de analise a ser recolhida é no valor de R$
50,00 (cinquenta reais);
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§ 5º - Pedido de revisão de pena e ou queixa feita diretamente pelo terceiro interessado, e não diretamente
pela procuradoria, será cobrada uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) para seu recebimento e analise de
admissibilidade e posterior julgamento;
§ 6º - Os pedidos liminares de anular partida e reversão de placar, em razão de integrante irregular, feito pelo
terceiro interessado ou diretamente interessado, e não pela procuradoria, deve ser encaminhados
diretamente ao presidente do tribunal, e recolhida a taxa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para analise
de admissibilidade e concessão de liminar com posterior julgamento de mérito;
§ 7º - Todos os pedidos tem um prazo improrrogável de 48 h, da data do jogo, para serem feitos, passando
esse prazo, o direito de pedir estará prescrito, a exceção de fato que não era possível saber antes, iniciando a
contagem do prazo no exato momento que nasce a possibilidade de se saber;
CAPÍTULO XV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 80° - seguindo a premissa que as equipes respondem por suas torcidas em conformidade com o art. 213
do CBJD, além de qualquer irregularidade que possa ocorrer por iniciativa das torcidas, cometem infração
também as equipes que se utilizarem de levar bebidas, que as próprias praças de esportes disponibilizam
para consumo; a equipe será penalizada com multa de R$ 100,00 (cem reais), dobrando a cada reincidência,
e o não pagamento importara em estar irregular no campeonato podendo ser eliminada da competição;
Art. 81° - A competição será realizada de acordo com o CBJD e este Regulamento do Campeonato Amador
de Futebol de Campo 2018.
Art. 82° - Os casos omissos e não previstos neste Regulamento e no CBJD serão resolvidos pela CDJMK e
Comissão Disciplinar.
Art. 83° - Este documento entra em vigor nesta data.

Vacaria, 16 de janeiro de 2018.
CDJMK – comissão disciplinar e julgadora Marcelo Kloss.

