
 

XV COPA AABB DE FUTEBOL – 2019 
 

REGULAMENTO GERAL 

 
 

 Capítulo I – Da finalidade: 

 

Art. 1º - Incentivar a prática de futebol como lazer organizado, contribuindo para o 

congraçamento dos sócios, proporcionando maior integração entre os associados, e abrindo 

espaço para que mais sócios possam usufruir do campo de futebol. 

 
 Capítulo II – Da organização: 

 

Art. 2º - O campeonato será organizado e dirigido pela Comissão Organizadora, especialmente 

criada para esta finalidade: 

      § 1º: A Comissão Organizadora será constituída por: 

a) – Vice Presidente de Esportes; 

b) – Diretor de Futebol 

c) – Supervisor de Esportes; 

d) – Funcionários do Departamento de Esportes. 

    § 2º: Os patronos das equipes somente participarão das reuniões quando convocados.  

 

Art. 3º - Compete à Comissão Organizadora: 

a) – Elaborar o Regulamento Geral do Campeonato; 

b) – Confeccionar a tabela de jogos; 

c) – Administrar e supervisionar a realização dos jogos, cumprindo e 

fazendo cumprir o Regulamento, zelando para que sejam cumpridos os 

horários e a ordem das partidas, em clima de amizade e camaradagem,  

conforme a finalidade do Torneio; 

d) – Comparecer às reuniões convocadas para resolver quaisquer 

problemas surgidos durante a competição, ou dirimir as dúvidas do 

presente regulamento que surjam no decorrer do torneio. 

 

 

Capítulo III – Das inscrições: 

 

Art. 4º - Poderão se inscrever todos os associados regularmente inscritos no quadro social da 

AABB, maiores de 35 anos, ou que venham completar esta idade em 2019, e que não participem 

de qualquer uma das equipes oficiais de Futebol da AABB (representativas e/ou seleções), exceto 

os goleiros que atuam nas equipes representativas ou seleções da AABB. 

 § 1º: O atleta não inscrito nas relações das equipes oficiais, mas que participa dos jogos 

não participará da Copa AABB de Futebol. 

 § 2ª. Cabe esclarecer que o time de futebol formado exclusivamente por aposentados, 

denominado “Super Coroas”, não é uma equipe competitiva, portanto seus integrantes podem se 

inscrever na competição.  

§ 3ª. Se o associado inscrito na copa for chamado para completar alguma equipe 

representativa, o representante da equipe terá que enviar um e-mail solicitando. 

§ 4ª Poderão se inscrever associados na posição de goleiros que tenham abaixo de 35 anos, 

entretanto, será avaliado pelo departamento de esportes para evitar desequilíbrio. 

§ 5ª Caso o associado peça baixa de alguma equipe representativa ou seleção, só poderá 

retornar para alguma equipe representativa ou seleção após a data, 04/08/2020. Ou seja, ficará 

impedido de ser inscrito por uma equipe no período de 1 ano aproximadamente. 

 



 

Art. 5º - As inscrições serão individuais e recebidas pelo Depto. de Esportes até 04/08/2019.  

 

 Capítulo IV -  Da composição das equipes:  

 

Art. 6º - As equipes serão formadas por sorteio dirigido, de acordo com as indicações constantes 

da ficha de inscrição.  

 

  

Art. 7º - As equipes terão de 17 (dezessete) a 20 (vinte) atletas, de acordo com o número de 

inscritos. 

 § único: O patrono da equipe deverá designar um associado, inscrito ou não na Copa, para 

atuar como técnico da equipe, sendo que o nome do mesmo deverá ser encaminhado antes do 

início da partida ao mesário para o devido registro em súmula. Ainda que o associado designado 

como técnico não seja membro da equipe que dirigir, tal fato não conferirá isenção, ao mesmo e à 

equipe, das penalidades relativas ao exercício inadequado da função. 

  

Capítulo V – Da denominação das equipes: 

 

Art. 8º -  As equipes terão seus nomes determinados por sorteio realizado no Congresso Técnico.  

 

 Capítulo VI – Do sistema de disputa: 

 

Art. 9º - Conhecido o número de participantes a Comissão Organizadora escolherá o melhor 

sistema que possa atender à equação “quantidade de times/horários disponíveis/prazo de disputa”. 

 

 Capítulo VII – Dos jogos: 

 

Art. 10º - Os jogos da Copa serão realizados aos sábados e/ou domingos, com duração de 80 

(oitenta) minutos, divididos em dois tempos de 40 (quarenta) minutos, com intervalo de 10 (dez) 

minutos, conforme a disponibilidade do Campo de Futebol.  

 § 1º: De acordo com a disponibilidade do campo, poderá alguns jogos terem um tempo 

menor, podendo ser até 30x30, mas será informado pelo depto. de esportes. 

 § 2º: Será concedida, apenas para o primeiro jogo do dia, tolerância de atraso de 15 

(quinze) minutos. 

§ 3º: Em todas as fases será obrigatória a participação de todos os jogadores 

registrados em súmula por um tempo mínimo de 20 (vinte) minutos. 

 

Art. 11º - Caso falte luz, só haverá o adiamento da partida quando o arbitro autorizar, sendo que é 

obrigatório aguardar no mínimo 30 minutos para solução destes problemas e mais 15 minutos 

caso vejam que a solução possa ser encontrada. 

§ 1º: Se a partida for encerrada e houver menos de 20 minutos a partida será reagendada e 

iniciará do zero; se houver mais de 21 minutos (até 53 minutos) o jogo será mantido o resultado e 

o tempo e vão finalizar de onde parou; e se tiver passado 54 minutos do jogo, será mantido o 

placar do jogo. 

§ 1º: Não será considerado acréscimo para a contagem. 

 

Art. 12º - Não haverá goleiro “tampão”. 

 

 Capítulo VIII – Das infrações e penalidades 

 

Art. 12º - É obrigatório a utilização da caneleira, tendo como punição o cartão amarelo e 
podendo até mesmo o atleta tomar o segundo amarelo e concretizando a suspensão da partida 
em andamento e da próxima partida. 
 



Art. 13º - Poderá ser constituída Comissão Disciplinar para julgar os casos disciplinares, que será 
estruturada e composta conforme segue; 
- 1ª Instância:  

- Encaminhamento das infrações conforme Código do Atleta, através da Comissão 
Organizadora para o Vice-presidente de esportes para análise e decisão. 
 

Art. 14º - Os casos disciplinares serão julgados pelo Vice-Presidente de Esportes com base nos 
relatórios emitidos pela arbitragem, podendo, caso necessário, serem ouvidas pessoas que 
presenciaram os acontecimentos. 

§ 1º - As possíveis penalidades a serem aplicadas estão codificadas no capítulo "Da 
Disciplina Esportiva" do Código de Atletas; 

§ 2º - Recursos decisões serão apreciados e julgados pela 1ª Instância, sendo tais 
decisões irrevogáveis a quaisquer outras instâncias. 

 

Art. 15º - Os casos disciplinares serão julgados pela Comissão Disciplinar com base nos relatórios 

emitidos pelos oficiais, podendo, caso necessário, serem ouvidas pessoas que presenciaram os 

acontecimentos. 

§ 1º - As possíveis penalidades a serem aplicadas estão codificadas no capítulo "Da 

Disciplina Esportiva" do Código de Atletas. 

§ 2º - Recursos às decisões da 1ª Instância serão apreciados e julgados pela 2ª Instância, 

sendo tais decisões irrevogáveis a quaisquer outras instâncias. 

 

Art. 16º - O participante (jogador, patrono, técnico) que acumular 3 (três) cartões amarelos ficará 

automaticamente suspenso da próxima partida de sua equipe.  

§ 1º - O atleta que receber o segundo cartão na partida, considerado amarelo  (tornando-se 

vermelho), será considerado apenas o vermelho. Sendo que para fins de apuração o atleta que 

receber cartão vermelho, os demais amarelos serão zerados e voltará a contar do 0. 

§ 2º - Ao final da 1ª Fase serão anistiados, zerando os cartões, apenas aqueles participantes 

(jogadores, patronos, técnicos) que tenham até 2 (dois) cartões amarelos.  

 

Art. 17º - A equipe que atuar com um participante com exame médico desatualizado ficará 

suspenso na próxima partida, sendo que se a equipe (patrono ou membro da equipe) for informado 

no jogo, o atleta deverá sair de imediato se houver a negação em sair, a equipe poderá perder os 

pontos e o atleta será suspenso da competição. 

 

§ único – O Atleta que atuar com exame médico para prática esportiva vencido, estará 

automaticamente eliminado da competição. 

 

Art. 18º - O participante (jogador, patrono, técnico) que receber o segundo cartão amarelo na 

mesma partida receberá automaticamente o cartão vermelho, sendo expulso de campo. O cartão 

amarelo recebido anteriormente será desprezado. 

 

Art. 19º - O participante (jogador, patrono, técnico) expulso de campo numa partida estará 

automaticamente suspenso da partida subsequente de sua equipe. 

 

Art. 20º - A equipe que não comparecer no campo para disputar uma partida, causando W.O., será 

considerada perdedora pelo placar de 3 a 0 (1 x 0). 

 

Art. 21º - Se, durante o transcorrer de uma partida, uma equipe se recusar a continuar competindo, 

a partida será encerrada e a equipe será declarada perdedora pelo placar de 3 a 0 (1 x 0), caso 

esteja em vantagem ou a partida empatada. Prevalecerá, entretanto, para apuração dos artilheiros e 

dos goleiros menos vazados, os gols marcados por ambas as equipes, se for o caso. Se a equipe 

que se recusou a continuar competindo estiver em desvantagem no placar, o resultado constante 

da súmula no momento da paralisação será mantido. 

 



Art. 22º - É facultado às equipes interpor recursos contra supostas irregularidades, os quais 

deverão ser assinados pelos patronos das equipes e entregues no Departamento de Esportes no 

prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas da ocorrência, para apreciação da Comissão 

Disciplinar.  Do julgamento e decisão, as partes serão informadas pela C.D., não cabendo, em 

hipótese alguma, contestação do julgado   

 

Art. 23º - Só poderá ficar no banco de reservas os atletas que são da equipe, sendo que se algum 

atleta estiver cumprindo suspensão ou for suspenso durante o jogo não poderá ficar no banco de 

reservas. 

§ 1º: Todos os atletas deverão estar uniformizados no banco, sendo que se houver atletas 

lesionados, eles também deverão estar uniformizados para estarem no banco. 

§ 2º: Caso o atleta que esteja no banco de reservas e seja expulso, cumprirá a suspensão 

normalmente, caso o caso seja grave, será baseado via código de atleta. 

 

Art. 24º - Caso o associado peça a baixa, ou seja, baixado e situações afins do clube, fica proibido 

de continuar participando, caso não seja mais associado e jogue em uma partida, será feito um 

relatório e a equipe perderá 3 pontos. 

§ 1º: Caso o atleta saia e retorne, será avaliado pela comissão sobre o retorno do mesmo 

para a equipe. 

 

Capítulo IX – Da participação e frequência 
 

Art. 25° - Os patronos deverão comunicar imediatamente ao Departamento de Esportes todas as 
solicitações dos atletas (justificativas) quanto a possíveis faltas e contusões; 

§ Único - Os atletas poderão justificar suas faltas diretamente no Departamento de 
Esportes, antecipadamente, ou no prazo máximo de até 48 horas após a partida. 
 

  Capítulo IX – Da premiação:  

 

Art. 26º - Serão ofertadas as seguintes premiações: 

- Troféus aos jogadores das equipes Campeã, Vice-Campeã e 3ª colocada da série ouro; 

- Medalhas aos jogadores das equipes Campeã e Vice-campeã da série prata. 

 

Art. 27º - Serão também premiados os artilheiros e goleiros menos vazados. 

Parágrafo único: para fazerem juz à premiação os goleiros deverão fazer um número 

mínimo de 06 (seis) jogos completos (04 (quatro)). 

 

Art. 28º - A solenidade de entrega da premiação dar-se-á em local e data a ser previamente 

anunciados. 
 

Art. 29º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
 
 

Julho/2019. 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
 


