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                       REGULAMENTO OFICIAL  
 

A 21ª Taça São João de Futebol do Interior Paulista - Brasil,  promovida pela Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista-SP, organizada e dirigida pela Rick Eventos e Promoções, 

obedecerá ao disposto neste regulamento, seus anexos, resoluções, comunicados, C.B.J.D. (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e será conduzida em consonância com o disposto 

pela FIFA, nesta ordem. 

 

I – DA PARTICIPAÇÃO 

 
Artigo 1º – Todo atleta, dirigente ou participante da 21ª Taça São João de Futebol do Interior Paulista - Brasil, ao ser inscrito, automaticamente aceita e se submete às regras e normas 

contidas nesse regulamento e, em momento algum, poderá alegar ignorância sob o teor do mesmo. 

 

Artigo 2º – Será de total responsabilidade e obrigação do responsável de cada equipe, a divulgação do teor do regulamento a todos os membros de sua equipe. 

 

II – DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO, PAGAMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO 
 

A - DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÕES  
 

Artigo 3º – O preenchimento da Ficha de inscrição Relação nominal com foto poderá ser efetuado até o dia 6 de janeiro de 2020,  junto ao sistema. Após , não mais serão aceitas 

alterações. 
 

3.1 - A ficha de Inscrição deverá conter o mínimo 11 (onze) e no máximo 20 (vinte) atletas por categoria. 

 

3.2 - O prazo Final para o pagamento com taxa de inscrição / Taxa de cozinha (Deposito Bancário) dia  13 de dezembro 2019. 

 

Parágrafo Primeiro - Caso algum dirigente não tenha concluído o pagamento das taxas dentro do prazo previsto, somente poderá efetuar através de depósito bancário em 

dinheiro na conta abaixo, não serão aceitos comprovantes de transferência, envelope ou cheque. 

 

 Banco Bradesco, Agência:  0224-0,  Conta Corrente:  84180-3,  Rick Eventos e Promoções - CNPJ nº 03.835.778/0001- 09   

 

Parágrafo Segundo - POR MOTIVO DE SEGURANÇA, não estaremos recebendo o pagamento das Taxas de inscrição e cozinha durante a Conferência dos documentos. 

 

Artigo 4º – Todas as equipes inscritas deverão estar presente na CIDADE SEDE obrigatoriamente no dia 10 de janeiro de 2020 (sexta-feira).  
 

B – CREDENCIAMENTO– APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO  

a) Comprovante Original do Depósito bancário da Taxa de Inscrição e cozinha; 

b) Original da carteira de identidade (RG) ou Passaporte.  

c) Certidão de nascimento original ou XEROX autenticada em cartório de todos os atletas; 

d) Autorização de participação direito de uso de imagem do atleta devidamente assinada pelo responsável; 

e) Declaração médica (atestado) de todos os atletas, individual ou coletiva. 

 

Parágrafo Primeiro - Não serão aceitos outros documentos (“Ex: carteirinha de Federação, carteirinha de Liga, protocolo do RG, cópia autenticada do RG, etc...”) se não os 

especificados no caput do artigo. 

 

Parágrafo Segundo – Os atletas que não entregarem seus documentos para conferência conforme o caput deste artigo poderá providenciá-lo no decorrer da competição, sendo que 

estes, só terão condições de jogo após a formal conferência pela Organização. 

 

Parágrafo Terceiro – O atleta que não possuir os documentos exigidos para identificação, deverá providenciá-lo, uma vez que sem o mesmo estará impedido de participar desse 

evento. 

 

Artigo 5º – Cada atleta será inscrito na ficha de inscrição (Relação Nominal com Foto), sendo que para as competições o nº do uniforme não precisará ser o mesmo da ficha de 

inscrição. 

 

Artigo 6º – É vedada a inscrição de atleta por mais de uma equipe ou pela mesma equipe em mais de uma categoria. 

 

Parágrafo Único – Em caso de dupla inscrição de um mesmo atleta, este será automaticamente eliminado do evento, sem prejuízo de demais sanções que por ventura couberem 

contra sua(s) equipe(s). 

 

III – DAS CATEGORIAS - masculino e feminino 

 
Artigo 7º – A 21ª Taça São João de Futebol do Interior Paulista – Brasil, será disputada em 04 (quatro) categorias, a saber: 

a) Sub 12 – atletas nascidos a partir de 2008 e 2009; 

b) Sub 14 – atletas nascidos a partir de 2006 e 2007; 

c) Sub 16 – atletas nascidos a partir de 2004 e 2005; 

d) Sub 18 – atletas nascidos a partir de 2002 e 2003; 

 

Artigo 8º – São condições indispensáveis para que um atleta possa participar das partidas da competição: 

a) Estar devidamente inscrito na competição e na categoria que estiver disputando; 

b) Estar incluso na faixa etária de sua categoria ou uma categoria abaixo; 

c) Apresentar original da Carteira de Identidade (RG) original oficial do país de origem ou Passaporte (não serão aceitos documentos escolares nem protocolos), em 

todas as partidas de sua equipe; 

d) Não ter disputado nenhuma partida válida pela mesma competição, por outra equipe ou em outra categoria. 

 

Parágrafo Único – O atleta só poderá participar, ser inscrito na Taça em apenas uma faixa etária, categoria. 

 

IV – DAS COMPETIÇÕES 

 
Artigo 9º – As competições terão início em 11 de janeiro de 2020, seguindo a tabela de jogos. 

 

Artigo 10 – Caberá única e exclusivamente à Organização, o adiamento de rodada e/ou partida, alteração de locais e horários de jogos em caso de necessidade, sendo que todas as 

equipes envolvidas serão comunicadas. 

 

Artigo 11 – Toda a partida interrompida, cancelada ou adiada, caberá à Organização determinar data, horário e local para a realização da mesma ou do restante desta, sem que 

seja necessária a anuência das equipes envolvidas. 

 

Artigo 12 – Não haverá cancelamento de partida ou rodada a pedido de quem quer que seja sob quaisquer que seja o pretexto. 
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Artigo 13 – Será obrigatório a presença de 01 (um) técnico, treinador ou responsável no banco de reservas de cada equipe, que deverá identificar-se e na súmula, sendo vedado que 

o mesmo dispute a partida como atleta. 

 

Artigo 14 – Além do técnico, será permitida a permanência no banco de reservas de 03 (três) membros da Comissão Técnica, sendo este um auxiliar técnico, um preparador físico e um 

massagista e 09 (nove) atletas, todos devidamente identificados, uniformizados e relacionados em súmula. 

 

Parágrafo Único – Em hipótese alguma será permitida a presença de dirigentes que não estejam inscritos em súmula permanecer no banco de reservas. 

 

Artigo 15 – Em caso de equipe que possua atleta e/ou técnico estrangeiro, além dos componentes da Comissão Técnica já citados, será permitida a permanência de um intérprete no 

banco de reservas. 

 

Artigo 16 – Cada equipe deverá apresentar, antes do início das partidas junto ao mesário, documento original de Identificação (RG) dos atletas participantes e da Comissão Técnica. 

 

V – DA DURAÇÃO DAS PARTIDAS 

 
Artigo 17 – As tempos das partidas atenderá ao que segue: 

 Sub 12 - Dois períodos de 20 (vinte) minutos cada; 

 Sub 14 - Dois períodos de 25 (vinte e cinco) minutos cada; 

 Sub 16 - Dois períodos de 30 (trinta) minutos cada; 

 Sub 18 - Dois períodos de 35 (trinta) minutos cada; 

 

Parágrafo Único – Em todas as categorias haverá um intervalo de 5 (cinco) minutos entre os dois períodos. 

 

VI – DO SISTEMA DE DISPUTA  

 
Artigo 18– O Sistema de Disputa para todas as categorias ficará a cargo da Organização e a divisão em quantos grupos for necessária conforme estabelecido abaixo: 

  

FASE CLASSIFICATÓRIA 

Nesta fase as equipes jogarão entre si, dentro de seus respectivos grupos, em turno ÚNICO. Classificará para a fase seguinte o primeiro e o segundo colocado de cada grupo, podendo 

de acordo com o número de equipes participantes na categoria serem classificados mais equipes por índice técnico; 

 

FASE FINAL 

OITAVAS DE FINAL E QUARTAS DE FINAL 

Nesta fase serão realizados jogos eliminatórios entre equipes, classificando o vencedor para a próxima fase; 

 

SEMIFINAIS E FINAIS 

Nesta fase será realizado apenas um jogo classificatório, onde o vencedor disputará a final e o perdedor o terceiro lugar. 

 

Será observado como os seguintes critérios para classificação das equipes nos grupos o seguinte: 

a) Maior número de Pontos Ganhos na fase; 

b) Maior número de vitórias; 

c) Maior saldo de gols; 

d) Maior número de gols marcados; 

e) Menor número de gols sofridos; 

f) Sorteio. 

 

Artigo 19 – Será adotado também o Critério Técnico para classificação das equipes para Fase Final: 

a) Maior número de vitórias; 

b) Maior saldo de gols; 

c) Maior número de gols pró; 

d) Confronto direto (quando o empate ocorrer apenas entre duas equipes); 

e) Maior número de gols marcados; 

f) Menor número de gols sofridos; 

g) Menor número de cartões vermelhos recebidos; 

h) Menor número de cartões amarelos recebidos; 

i) Sorteio. 

 

Artigo 20 – Havendo empate em qualquer partida das Oitavas de Final, Quartas de Final, Semifinal e Final, será apurada a equipe vencedora através da cobrança de tiros da marca 

de penalidade máxima, conforme regulamentação da FIFA. 

 

Artigo 21 - A Comissão Organizadora estabeleceu as seguintes regras quanto às classificações: 

a) Se uma equipe for eliminada da competição na fase de classificação, todos os resultados dos jogos serão considerados nulos, e todas as infrações nelas ocorridas 

permanecerão normalmente (sem direito a recurso). 

b) Se uma equipe for eliminada da competição na Fase Final, o resultado do jogo será de 3x0, e as infrações nelas ocorridas permanecerão normalmente (sem direito a 

recurso). 

 

Artigo 22 – Para efeito de desempate na classificação, em caso de W.O. será mantido o seguinte: 

a) No caso da equipe ou equipes que derem W.O. vierem a ficar empatadas com uma ou mais equipes, ficarão para trás automaticamente, antes que se sigam os itens de 

desempate da modalidade. 

b) No caso de todas as equipes empatadas terem dado W.O., então seguirá normalmente os itens de desempate do regulamento da modalidade. 

 

Exemplo 1 - A, B e C estão empatadas em número de pontos. 

1.1. A equipe B deu W.O. - esta equipe ficará para trás automaticamente. 

1.2. As equipes A e C - se desempatarão seguindo os critérios do regulamento da modalidade no que diz respeito a três (3) equipes empatadas. 

 

Exemplo 2 - A, B e C estão empatadas. 

2.1. As equipes B e C deram W.O., a equipe A está automaticamente na frente. 

 

Exemplo 3 - A, B e C estão empatadas. 

 

3.1. Todas as equipes deram W.O. (A, B e C) todas estão em pé de igualdade, portanto seguem-se normalmente os critérios do regulamento da modalidade. 

 

VII – DOS MATERIAIS 

 
Artigo 23– Será obrigatória para as duas equipes a apresentação de bolas suficientes para realização das partidas, as Bolas deverão ser somente da marca do patrocinador oficial da 

Taça, ou seja, da “PROFI”.  Os dirigentes deverão efetuar os pedidos antecipadamente, junto ao diretor de vendas Sr. Admilson (18) 9.8134.2222 - www.profiesportes.com.br. As bolas 

serão entregues pela equipe de vendas da PROFI, no dia 10/01/2020,  durante o Credenciamento.  

 

http://www.profiesportes.com.br/
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Parágrafo Primeiro – Para categoria Sub 12 será utilizada a bola nº 4. 

 

Parágrafo Segundo - Caso a equipe não apresente a bola ao mesário, o mesmo deverá relatar na súmula, e a comissão julgará a ocorrência e a equipe poderá ser punida. 

 

Artigo 24 – Caberá ao Árbitro principal da partida a avaliação do estado das bolas a serem utilizadas, antes do início da partida. 

 

Artigo 25 – A Organização não se responsabilizará por gandulas nas partidas, sendo de responsabilidades das equipes. 

 

Artigo 26 – É obrigatória a apresentação da equipe devidamente uniformizada e com as camisas numeradas, sob pena de W.O. 

 

Artigo 27 – O uniforme das equipes deverá ser composto por camisas de meia manga, mangas regata ou mangas compridas numeradas nas costas, calções, meias de cano longo, 

caneleiras, chuteiras próprias para a prática do futebol e braçadeira de capitão da equipe. 

 

Artigo 28 - Não será obrigatória a numeração da parte de baixo do uniforme (calções ou calças), porém se esta existir deverá ser obrigatoriamente idêntico à numeração da camisa 

do atleta. 

 

Artigo 29 – Os goleiros deverão, obrigatoriamente, utilizarem uniformes de cores diferentes aos dos demais atletas, sendo permitidos, exclusivamente a esses atletas, a utilização de 

calça de agasalho, a título de proteção, desde que não apresente zíper, botões ou outros adereços que ofereçam risco aos demais atletas. 

 

Artigo 30 – Não será permitida a utilização de chuteiras de travas de alumínio ou com pontas de alumínio, sendo permitida a utilização de qualquer outro tipo de travas. 

 

Artigo 31 – Verificada pelo Árbitro a utilização de chuteiras de travas de alumínio ou com pontas de alumínio, caberá a este exigir a substituição das mesmas, advertindo os infratores e 

em caso de reincidência ou de descumprimento à sua determinação, excluí-los da partida. 

 

Artigo 32 – Não será permitido o uso de qualquer adereço que ofereça risco à integridade física do atleta ou dos demais, tais como: anel, relógio, brinco, corrente etc., o que deverá 

ser observado pelo Árbitro, sob pena de expulsão do atleta que recusar-se a obedecer à recomendação. 

 

Artigo 33 – Os atletas deverão manter padrão de postura do uniforme, utilizando a camisa por dentro do calção e as meias erguidas, sob pena de advertência por parte da 

arbitragem e posterior expulsão, em caso de reincidência. 

 

Artigo 34 – Não será permitido à utilização de material esportivo de cor estranha ao padrão do uniforme, tais como, calção, meias, faixas, tensor muscular etc. 

 

Parágrafo Único – Verificada pelo Árbitro a utilização de tais materiais, este deverá exigir a substituição das mesmas, advertindo os infratores e em caso de reincidência ou de 

descumprimento à sua determinação, excluí-los da partida. 

 

Artigo 35 – Em caso de igualdade de uniformes (camisas), a equipe que tiver o mando da partida (figurar à esquerda da tabela da competição), ficará encarregada de providenciar 

outro uniforme. 

 

Parágrafo Único – Caberá ao Árbitro da partida, antes do início da mesma, avaliar a uniformização das equipes, podendo este delegar tais funções a seus auxiliares e/ou ao Delegado 

da partida, sem eximir-se de sua responsabilidade de fiscalização. 

 

Artigo 36 – Caso o Árbitro entenda que alguma das equipes ou qualquer de seus integrantes não esteja em acordo com a uniformização exigida pelo regulamento, este determinará à 

equipe que providencie a correção da irregularidade, impedindo que o(s) atleta(s) irregular (es) dispute(m) a partida até que se sane o problema. 

 

Artigo 37 – Caso a equipe não providencie a correção, conforme determinado pelo Árbitro, e tal ato impeça o normal transcorrer da partida, poderá o Árbitro suspender a partida, 

relatando os fatos ocorridos à Organização, cabendo a esta a decisão sobre o mérito. 

 

Artigo 38 – Caberá única e exclusivamente ao Árbitro da partida a exigência da troca de uniformes, em caso de igualdade, sob seu critério, não havendo direito de reclamação por 

parte das equipes. 

 

VIII – DA PREMIAÇÃO 
 

Artigo 39 – A organização do evento fornecerá as seguintes premiações: 

a) Troféus para as CAMPEÃS, VICE, TERCEIRO E QUARTO colocado de cada categoria; 

b) Troféus para o artilheiro e o melhor goleiro de cada categoria; 

c) Medalhas personalizadas do evento aos atletas e comissões técnicas CAMPEÃS E VICE; 

d) Certificado para todos os atletas e comissões técnicas; 

e) Os campeões de cada categoria ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição na 22ª Taça São João de Futebol do Interior Paulista - Brasil. 

 

Artigo 40 – Em caso de empate na artilharia ou do melhor goleiro da categoria, passará a frente o atleta da equipe estiver melhor classificada; 

 

Artigo 41 – Será considerado o melhor goleiro, o titular da equipe que sofrer a menor média de gols durante toda a competição, ou seja, participou de todos os jogos da equipe. 

 

IX – DA JUSTIÇA DESPORTIVA 
 

Artigo 42 – A equipe que promover falsificação de assinatura e/ou apresentação de dado inverídico de qualquer integrante relacionado na ficha de inscrição da mesma será 

eliminada da competição. 

 

Artigo 43 – O W.O. será consignado a uma equipe nos seguintes casos: 

a) Não comparecimento da equipe para a disputa da partida; 

b) Comparecimento da equipe com número de atletas, devidamente identificados, inferior a 07 (sete); 

c) Comparecimento da equipe sem estar devidamente uniformizada, conforme disposto nesse regulamento; 

d) Não comparecimento da equipe até o horário estipulado para o início da partida, além os 30 (trinta) minutos de tolerância para atraso; 

e) Não providenciar, a mando do Árbitro da partida, uniforme diferente ao do adversário, por parte da equipe que detiver o mando da partida (à esquerda da tabela), 

dentro do prazo estipulado em 30 (trinta) minutos; 

 

f) Não manter a disposição do Delegado da partida, pelo menos, uma bola em condições normais de jogo, desde que a ocorrência ocasione a impossibilidade de dar 

continuidade à partida; 

g) Não permitir apreensão de bola vetada pelo Árbitro da partida, quando este o solicitar. 

 

Artigo 44 – A consignação do W.O. será confirmada única e exclusivamente pela Organização, cabendo ao Árbitro da partida relatar o ocorrido e, em caso da partida ter sido 

disputada, não poderá ser questionado o normal transcorrer desta posteriormente. 

 

Artigo 45 – Em caso de W.O. será considerado o placar de 03 x 00 (Três à zero) para a equipe adversária, sem anotação dos gols para efeito de artilharia. 

 

Artigo 46 – A equipe que promover a utilização de atleta que esteja com situação de jogo irregular, será punida com a perda de 06 (seis) pontos na classificação geral, conforme 

determina o C.B.J.D. – Código Brasileiro de Justiça Desportiva. 
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Artigo 47 – Será justificado o não comparecimento de uma equipe, ocasionando marcação de novo confronto, desde que devidamente comprovado através de Boletim de 

Ocorrência Policial e/ou noticiário de imprensa, quando ocorrer um dos seguintes casos: 

a) Inundação, desastre ou qualquer outra ocorrência de força maior que impossibilite o acesso ao local da partida; 

b) Desastre grave (com vítimas) com a condução dos atletas; 

c) Momentos de grande comoção nacional; 

d) Decretação de estado de calamidade pública; 

e) Luto entre os integrantes da equipe (morte de atleta ou membro da Comissão Técnica); 

f) Falha definitivamente assumida da Organização da competição. 

 

Artigo 48 – Para a devida justificativa será necessária à impetração de recurso, por parte da equipe requerente, junto ao Comitê Organizador da competição, que deverá ser 

protocolado em sua sede, dentro do prazo legal de 6h (seis horas) após o horário para o qual estava marcada a partida em questão, podendo ser prorrogado este prazo de acordo 

com a gravidade do caso e a critério da Organização. 

 

Artigo 49 – A aplicação de cartão amarelo será considerada advertência e servirá como pré-requisito ao cartão vermelho, não implicará em penalidade acumulativa, (será disciplinar 

apenas na partida). 

 

Artigo 50 – A aplicação de cartão vermelho impedirá o atleta de continuar na disputa da partida e acarretando a suspensão automática do mesmo por 01 (uma) partida, sem prejuízo 

de demais sanções. 

 

Artigo 50.1 – De acordo com o artigo 162 do CBJD, os menores de 14 (quatorze) anos são considerados desportivamente inimputáveis, ficando sujeitos à orientação de caráter 

pedagógico.  

 

Parágrafo Único – Haverá substituição disciplinar para os atletas nas partidas. 

 

Artigo 51 – Caberá única e exclusivamente a cada equipe o controle dos cartões de seus atletas. 

 

Artigo 52 – A Organização publicará todos os dias, uma lista de atletas punidos com cartão vermelho na sede do Comitê Dirigente. 

 

Artigo 53 – Fica proibida a permanência, no banco de reservas, de qualquer atleta ou membro da Comissão Técnica da equipe excluído da partida por qualquer motivo, sendo 

permitida a permanência de atleta que tenha sido substituído por opção do técnico da equipe, desde que permaneça devidamente uniformizado. 

 

Artigo 54 – Fica única e exclusivamente a título de resguardo da segurança física do excluído, poderá o Árbitro da partida autorizar a permanência deste no banco de reservas até o 

término da partida, devendo o mesmo portar-se de maneira civilizada e condizente com a moral desportiva, sob pena de expulsão do banco e relatos por parte da arbitragem, sem 

prejuízo de demais sanções. 

 

Artigo 55 – O atleta que for relatado em súmula será julgado sumariamente conforme rito descrito neste regulamente e punido em consonância com o C.B.J.D., levando-se em conta 

principalmente os relatos do Árbitro da partida. 

 

Artigo 56 – Para julgar os casos de indisciplina e outros casos inerentes a justiça desportiva foi criada a C.E.J. – Comissão Especial de Julgamento, que será composta por 03 (três) 

membros votantes e 01 (um) coordenador. 

 

Artigo 57 – A pena imposta a um atleta ou a uma equipe poderá ser convertida em multa, a critério da Comissão Especial de Julgamento da competição, com valor fixado pela 

mesma. 

 

Artigo 58 – Penas impostas por ofensas físicas, morais e/ou por atos de desrespeito provocados contra equipes de arbitragem, membros da organização, membros da C.E.J. ou contra a 

própria Organização, não serão convertidas em multa em hipótese alguma. 

 

Artigo 59 – A C.E.J. terá por competência apreciar e julgar todas as infrações e fatos atípicos cometidos no decorrer da competição por todo participante, cabendo a esta a decisão 

final sobre o mérito de toda e qualquer questão referente às competições, sendo que suas decisões produzirão efeito imediato e de caráter irrevogável. 

 

Artigo 60 – A C.E.J. será reunida uma vez ao final de cada rodada para o julgamento dos participantes e dos relatos nas súmulas das partidas da rodada. 

 

Artigo 61 – A C.E.J. será reunida para o julgamento dos recursos impetrados, quando e quantas vezes forem necessárias. 

 

Artigo 62 – Serão julgados nas reuniões da C.E.J. todos os recursos impetrados até a data da mesma. 

 

Artigo 63 – Os membros da C.E.J. serão previamente convocados para as reuniões, sempre que houver recursos a serem julgados. 

 

Artigo 64 – Das decisões da C.E.J. não caberá recurso em esfera desportiva, sendo esta, única instância para julgamento dos fatos decorrentes da competição, sendo que suas 

sentenças produzirão efeitos imediatos e de caráter irrevogável. 

 

Artigo 65 – Poderá ser punida a entidade que deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: 

a) Desordens em sua praça de desporto; 

b) Invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo; 

c) Lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo. 

  

§ 1º – Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento, a entidade estará suspensa da próxima edição 

da competição. 

§ 2º - Além da pena a serem-lhe aplicada para a entidade, as pessoas naturais responsáveis pela infração ficarão sujeitas a suspensão automática enquanto perdurar o 

descumprimento da entidade. 
 

X – DOS RECURSOS 
 

Artigo 66 – A toda equipe participante será permitido recurso, que deverá ser oferecido por escrito e protocolado até 04 (quatro) horas após o término da partida em questão, 

oficiando-se a Comissão Especial de Julgamento e anexando-se a este toda documentação pertinente às alegações do recurso as provas concretas existentes. A intempestividade do 

recurso impedirá que Comissão Especial de Julgamento o analise. 

 

Artigo 67 – A taxa de recurso será de R$ 800,00 (oitocentos reais), recolhida em espécie no ato da interposição para a Comissão Organizadora da Rick Eventos, até 04 (quatro) horas 

após o término da partida. 

 

Paragrafo único  – Ocorrendo o acolhimento do provimento com ganho de causa, 80% (oitenta por cento) do valor recolhido, ou seja, R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) por 

recurso impetrado, será devolvido, caso contrário não haverá devolução. 

 

XI – DO CERIMONIAL DE ABERTURA OFICIAL 
 

Artigo 68 – As competições serão precedidas por um Cerimonial de Abertura.  
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Programação do Cerimonial de Abertura 

a) Concentração das delegações; 

b) Desfile; 

c) Hasteamento dos pavilhões ao som do Hino Nacional; 

d) Entrada da Bandeira do evento; 

e) Saudação aos participantes; 

f) Juramento do atleta; 

g) Juramento do Árbitro; 

h) Declaração de abertura; 

i) Retirada das delegações; 

j) Inicio dos jogos. 

 

Artigo 69 – Cada equipe deverá se apresentar obrigatoriamente com 10 atletas e todos deverão estar devidamente uniformizados (agasalho, uniforme esportivo, uniforme exclusivo 

etc.), portando a bandeira do clube ou do município. 

 

Artigo 70 – As equipes deverão obrigatoriamente participar do desfile de abertura, caso não participe serão PENALIZADAS na classificação da equipe para segunda fase, ficando para 

trás no critério de desempate, ou ainda na classificação por critério técnico. 

 

XII – DA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 
 

Artigo 71 – As equipes inscritas ficarão alojadas em estabelecimento de ensino (sala de aula), sendo que os interessados deverão Trazer colchões, roupa de cama de banho e 

cadeados (pequenos) para a colocação nas portas do alojamento. 

 

Artigo 72 – A Hospedagem com a utilização da Cozinha dependerá de disponibilidade. Caso seja possível somente será confirmada a reserva após o pagamento da Taxa Especial no 

valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa  reais) até o dia 13/12/2019. Os utensílios de cozinha será de responsabilidade de cada equipe, Ex: pratos , talheres, copos, etc..  

 

Paragrafo único  – Após a divulgação dos locais de alojamento com cozinha, o dirigente deverá entrar em contato direto com o coordenador de alojamento para alinhar a util ização 

da cozinha, bem como tomar conhecimento do que estará sendo disponibilizado. Nos alojamento com serviço de Buffet, todos os utensílios serão disponibilizados. 

 

Artigo 73 – O Dirigente de cada equipe será o responsável pela disciplina dos atletas, deverão trazer um guarda (vigia ou segurança),  bem como um faxineiro para a manutenção da 

limpeza do banheiro e do alojamento, (trazer papel higiênico e material necessário para a limpeza).  

 

Artigo 74 – Alimentação com Buffet no próprio alojamento, poderá ser contratada através do Buffet Santa Inês – Responsável  Fernando ou Marcelo,  no valor de R$ 35,00 -  (Café da 

manha, almoço e jantar) por atleta. Telefone para contato (16) 3945.5004 – (16) 98143.2308 – (16) 98191.5014   

 

XIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 75 – Na vigência da competição, a Organização se responsabiliza por: 

a) Acolher recursos das equipes participantes, quando interpostos até 04 (quatro) horas após a ocorrência em questão; 

b) Elaborar a programação designando os locais e horários para os jogos e competições; 

c) Providenciar Árbitros e representantes da Organização para a realização das competições; 

d) Providenciar locais para a realização das competições, fornecendo material disponível; 

e) Expedir comunicados e demais informações necessárias em tempo hábil. 

 

Artigo 76 – As equipes deverão entrar em campo com, no mínimo, 07 (sete) atletas e apresentar documentos para conferência do nome em súmula antes do horário marcado para o 

início da partida, evitando o atraso da mesma. 

 

Artigo 77 – Haverá uma tolerância de 30 (trinta) minutos para início da 1ª partida do horário de tabela, ao outros jogos seguem o horário previsto da tabela oficial. 

 

Artigo 78 – Em caso de atraso superior a 30 (trinta) minutos, a equipe será considerada perdedora do confronto por W.O. 

 

Artigo 79 – Cada equipe poderá inscrever no mínimo 07 (sete) e no máximo 20 (vinte) atletas, em súmula, por partida. 

 

Artigo 80 – Serão permitidas 09 (nove) substituições durante cada partida. 

 

Artigo 81 – Não será permitido o retorno de atleta que já tenha sido substituído. 

 

Artigo 82 – Na categoria SUB 12 os escanteios serão cobrados na junção das linhas da grande área com a linha de fundo. Nas demais categorias serão cobradas no local que 

determina a Regra. 

 

Artigo 83 – Caso alguma partida seja encerrada por insuficiência de atletas por parte de uma das equipes, esta será considerada perdedora do confronto, acrescendo-se gols ao 

placar do momento do encerramento em favor da equipe adversária até que se atinja o saldo mínimo de 02 (dois) gols favoráveis a esta, sem anotação de gols para efeito de 

artilharia. 

 

Artigo 84 – Caso a equipe que der motivo para encerramento da partida por insuficiência de atletas seja beneficiada de qualquer forma por tal atitude, o caso será submetido a 

julgamento pela C.E.J. a qual poderá aplicar outras sanções à equipe, inclusive pena de eliminação. 

 

Artigo 85 – Caso alguma partida seja interrompida por motivo alheio à vontade das equipes e/ou da Organização (motivo de força maior), o tempo restante da partida deverá ser 

disputado em data, local e horários posteriormente agendados pela Organização, mantendo-se o placar e as escalações do momento da paralisação, salvo se já tiverem sido 

decorridos 2/3 (dois terços) do segundo tempo da partida. Neste caso será mantido o placar do momento da paralisação. 

 

Artigo 86 – Em caso de paralisação da partida, por motivo de força maior, o Árbitro desta deverá aguardar, no mínimo, 30 (trinta) minutos para então declarar o final da partida. 

 

Artigo 87 – Caso alguma partida seja encerrada por abandono de campo por parte de uma das equipes, esta será considerada perdedora do confronto, acrescendo-se gols ao 

placar do momento do encerramento em favor da equipe adversária até que se atinja o saldo mínimo de 02 (dois) gols favoráveis a esta, sem anotação de gols para efeito de 

artilharia e sem prejuízo de demais sanções, o caso será submetido a julgamento pela C.E.J. a qual poderá aplicar outras sanções à equipe, inclusive pena de eliminação. 

 

Artigo 88 – A competição será regida pelo sistema de pontos ganhos, observando-se o seguinte critério na primeira fase: 

 03 (três) pontos por vitória; 

 01 (um) ponto por empate; 

 00 (zero) ponto por derrota. 

 

Artigo 89 – A Organização não se responsabiliza por quaisquer tipos de danos causados a quem quer que seja por quaisquer que sejam as razões, quer sejam estes danos físicos, morais, 

financeiros ou de quaisquer outras espécies. 
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Artigo 90 – A Organização comunica aos dirigentes dos clubes participantes que se esforcem para atender a todas as solicitações e determinações do Comitê Organizador, a fim de 

evitar transtornos, pois não serão abertas exceções. Portando, solicitamos aos dirigentes e atletas que venham para a Taça Internacional de Futebol do Interior Paulista, imbuídos do  

mais sincero espírito de competição, pois comportamentos e posturas inadequadas serão punidos com rigor e energia, ou seja, com a eliminação de atletas, participantes e/ou 

equipes das competições. 

 

Artigo 91 – O transporte interno e externo dos atletas é de inteira responsabilidade de cada agremiação. A Organização não se responsabilizará por qualquer problema deste gênero. 

 

Artigo 92 - ANEXOS - ATOS E PRERROGATIVAS DA COMISSÃO ORGANIZADORA  
 

A Comissão Organizadora, valendo-se de sua prerrogativa disposta no artigo 01 do regulamento da 21ª Taça São João de Futebol do Interior Paulista - Brasil, lança o presente anexo ao 

regulamento geral da competição o qual dispõe sobre a disciplina das equipes e de seus integrantes durante a realização das competições e extensiva ao final destas. 

 

Anexo 1 - Todo ato de indisciplina, dentro ou fora das linhas de jogo, incluindo-se e sobressaltando-se principalmente os atos verificados nos alojamentos ou nos arredores destes, serão 

punidos com a sumária eliminação dos causadores, sem prejuízo de igual sanção imposta a toda a equipe, extensiva inclusive a todas as suas categorias inscritas, sob a ótica e a 

critério da Comissão Especial de Julgamento. 

 

Anexo 2 - Ficará sobre a responsabilidade do Dirigente de cada equipe manter a ordem e disciplina dos integrantes de sua equipe que est iverem diretamente sob sua guarda, em 

período integral durante todo o transcorrer da competição. 

 

Anexo 3 - Ficarão sob a responsabilidade dos Dirigentes das equipes alojadas, as chaves referentes aos aposentos e área comum dos alojamentos, as quais deverão ser restituídas ao 

coordenador dos alojamentos, antes da equipe deixar o alojamento, o que deverá ser feito, impreterivelmente, até o máximo de 12 (doze) horas depois de confirmada a sumária 

eliminação da equipe, por índice técnico ou por ato da Comissão Especial de Julgamento ou da Comissão Organizadora. 

 

Anexo 4 - Antes de deixar o local onde sua equipe estiver alojada, caberá ao Dirigente responsável pela equipe comunicar o fato ao coordenador dos alojamentos, a qual procederá 

ou determinará um subordinado que se proceda à vistoria completa do alojamento, sendo de obrigação do Dirigente responsável pela equipe alojada o total, imediato e completo 

ressarcimento de possíveis danos causados ao imóvel ou objeto(s) a este pertencente(s), sob as penas da lei vigente (Danos ao Patrimônio Público ou Privado, previsto pelos artigos 163 

a 167 do Código Penal Brasileiro). 

 

Anexo 5 - Todos os integrantes e membros das equipes alojadas deverão respeitar rigorosamente o horário de silêncio determinado a partir das 23 horas em todos os alojamentos, 

independente de haver apenas 01 (uma) ou mais equipes alojadas neste. 

 

Anexo 6 - Será obrigatório à presença de um Dirigente responsável e maior de 21 (vinte e um) anos acompanhando os integrantes menores de 18 (dezoito) anos de sua equipe que 

estiverem diretamente sob sua guarda em período integral, durante todo o transcorrer da competição, inclusive durante o período em que estes se mantiveram alojados, sob as penas 

da lei vigente (Abandono Material, previsto pelos artigos 244 a 247 do Código Penal Brasileiro). 

 

Anexo 7 - Todos os atos de indisciplina serão considerados não somente quando cometidos no ambiente dos alojamentos como também em seus arredores, nos campos e estádios de 

jogos e em todos os locais frequentados pelos membros e integrantes das equipes participantes, estando estes sujeitos a todas as penas da lei vigente, sem prejuízo de demais sanções 

administrativas a critério da Comissão Especial de Julgamento ou da Comissão Organizadora. 

 

Artigo 93 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Organização. 

 

 

 

Organização: 

 

 

 

21ª TAÇA SÃO JOÃO DE FUTEBOL DO INTERIOR PAULISTA - BRASIL 

 

RICK EVENTOS E PROMOÇÕES S/S LTDA – ME 

CNPJ N° 03.835778/0001-09 

Rua Vicente Pereira Lima, 700 – Chácara Planalto Bela Vista - Mogi Mirim/ SP - 13.803-260 

www.rickeventos.com.br 

facebook.com/tacainternacional 

(19) 9.99762.8382 WhatsApp 

 

http://www.rickeventos.com.br/

