
REGULAMENTO 3ª COPA SICREDI INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL 

AMADOR. 
Organização e Coordenação: ASLIVATA 

 
A. INSCRIÇÃO DE ATLETAS: 

 

Critérios para inscrição de atleta no campeonato:  
 

            1: Morar no município comprovante de água ou luz (seis meses antes do inicio do campeonato); 

 2: Trabalhar no município com carteira assinada  seis meses antes do inicio do campeonato; 

 3: Titulo eleitoral no município ( ter votado na ultima eleição); 

 4: Ter talão de produtor no município; 

 5: Ter o Pai ou a mãe morando no município; 

 6: Casos especiais serão avaliados pela Aslivata para liberar ou não liberar. 

 

Cada clube poderá inscrever: 

 

1: 25 atletas do município. 

            2: Atletas somente do Município e/ou aprovados pela Aslivata. 

  

IMPORTANTE: 

 

 1: Data limite de inscrição de atletas dia 28/02/2019: 

  

 B. ANDAMENTO DA COMPETIÇÃO: 

 

 1: Coquetel de lançamento dia 28 de Fevereiro, as 20h30min  (quinta-feira); 

 2: Início da competição dia 10/03/2019 

 

 C. HORARIOS 
  

 1: Confirmação das partidas até as 8h. 

 2: Inicio da primeira partida: 9:45 com 15 minutos de tolerância. 

2: Inicio da segunda partida: 13:45 com 15 minutos de tolerância. 

 3: Inicio da terceira partida: 15:45 com 15 minutos de tolerância. 

 

 D. PREVISÃO DE CUSTOS: 

 

 1: Fichário novo e transferências: R$10,00. 

 2: Renovação: R$5,00 

 3: Inscrição do clube: R$500,00. 

 4: Ingresso somente para o jogo: R$5,00; para quem for pela manhã e ficar para o almoço pagará RS 

25,00, com direito ao ingresso e almoço. 

 

 E. MULTAS: 

 

 1: As punições e demais situações eventuais relacionados a competição não constantes nesse adendo, 

serão executadas conforme regulamento da Aslivata. Os valores das multas precisam ser depositadas na 

conta da Aslivata até quinta – feira antes da próxima rodada: Agencia para deposito:  Ag 0179 

Conta 09027-1 – Sicredi. 

 

 E. FÓRMULA DE DISPUTA DACOMPETIÇÃO: 

 

 1º FASE: A disputa será dentro da chave todos contra todos somente de ida com rodadas triplas 



folgando duas equipes. Todos sediarão uma rodada exceto a última q terá quatro jogos e por sorteio foi 

escolhido Barra do Fão.  Classificam-se as 4 melhores para a Serie Ouro, sendo q as 4 restantes disputam a 

Serie Prata. 

 

 2º FASE: Os confrontos serão de acordo com ranking de cada clube, sendo 1º colocado contra o 4º e 

2º colocado contra 3º colocado na serie Ouro e o 5º colocado contra o 8º e 6º colocado contra o 7º na serie 

Prata. Fará o segundo jogo em seu estádio o clube que tiver melhor disciplina na soma.  

Passará para FINAL: com dois empates a equipe com melhor pontuação durante a competição, caso ocorrer 

uma vitória para cada equipe a decisão será nas penalidades. 

 

 FINAL: O time que tiver melhor pontuação durante a competição jogará por 2 empates, caso ocorrer 

uma vitória para cada equipe a decisão será por penalidades. Segundo jogo acontece no campo da equipe de 

melhor disciplina na soma. Os jogos das Finais, Série Ouro e Prata serão sediadas pelas equipes das finais da 

Ouro, sendo que os jogos preliminares serão consideradas as finais da Prata. 

 

 F. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 1: O Coordenador  e organizador não se responsabilizará por acidentes ocorridos com participantes 

do campeonato, ou por estes ocasionados a terceiros antes, durante e depois das partidas. 

 2: A premiação será conforme disponibilidade de recursos. 

            3: Arbitragem estará a cargo da Ara. O pagamento da taxa de arbitragem deverá ser feito através de 

deposito na conta:  BANRISUL  Ag: 0906    C/C: 06.052988.0-5 Associação Regional de Árbitros 

            4: Valores da arbitragem: R$ 1250,00 primeira fase, rodada extra R$1.600,00 

R$550,00 Semifinais e R$1.200,00 Final. 

 5: Demais situações, não explicitas neste regulamento, como aplicação de multas, definição de 

rankings, punições etc..., serão conforme regulamento ASLIVATA. 

 6: Todos clubes participantes assinarão a folha que segue, concordando com os itens descritos no 

REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO. 

 

 

 G. NOME DO CAMPEONATO: 

 

 1: 3ª Copa Sicredi Integração de Futebol Amador 

 

  H. CLUBES PARTICIPANTES: 

 

            CANARINHO - Nova Bréscia:___________________________________________ 

 

 ALTÉTICO CAÇADORENSE– Nova Bréscia:_______________________________ 

 

 TRAVESSEIRENSE - Travesseiro: _______________________________________ 

 

 SÃO JOSÉ – Coqueiro Baixo:____________________________________________ 

 

 IMIGRANTE -  Nova Bréscia:____________________________________________ 

 

 JUVENTUS – Coqueiro Baixo:___________________________________________ 

 

 GUARANI BARRA DO FÃO- Travesseiro: ________________________________ 

 

            RELVADO – Relvado: _____________________________________________ 

 

 

LAJEADO, 28 de FEVEREIRO de 2019 


