
REGULAMENTO 2ª TAÇA INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR. 
Coordenação: AEMASO – ASSOC. ESP. DE MARQUES DE SOUZA 

 
 

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. 

 

Cada clube poderá inscrever: 

 

 1: 20 atletas do município e 5 atletas de fora. 

            2: As equipes de Lajeado e Santa Clara do Sul poderão usar apenas atletas do município. 

  

IMPORTANTE: 

 

 1: Atleta de fora não poderá ser dos municípios onde é utilizado fichário da ASLIVATA no 

campeonato. 

 2: Data limite de inscrição de atletas dia 15/02/19: 

 3: Dos 5 atletas de fora inscritos somente 3 poderão assinar a sumula. 

            4: As equipes do Estudiantes e Brasil de Alto Conventos deverão atuar com 8 atletas Sub 23 

(nascidos em 1996) em campo, ou 8 veteranos com idade mínima de 35 anos (nascidos em 1984), ambas 

poderão usar 4 sub 23 mais 4 veteranos. Quando substituído atleta dessa categoria deve entrar um da mesma 

faixa etária. 

             5: As demais equipes deverão usar em campo 3 atletas sub 23, quando substituídos deverão colocar 

outro da mesma faixa etária. 

                 

 B. ANDAMENTO DA COMPETIÇÃO: 

 

 1: Coquetel de lançamento dia 13 de Fevereiro, as 20h30min  (quarta-feira) 

 2: Inicio da competição dia 24/02/2019 

 

 C. HORARIOS 
  

 1: Confirmação das partidas até as 11h. 

 2: Inicio da primeira partida: 14:00 com 15 minutos de tolerância. 

 3: Inicio da segunda  partida: 16:00 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. 

 

 E. MULTAS: 

 

 1: As punições serão executadas conforme regulamento Aslivata. 

 

 E. FÓRMULA DE DISPUTA DACOMPETIÇÃO: 

 



 1º FASE: As disputas serão em chave única. Os times jogam todos contra todos se enfrentando 

apenas uma vez, totalizando 2 jogos em casa e 6 jogos fora, totalizando 8 jogos para cada equipe; as disputas 

acontecerão por um período de 8 finas de semana, classificando os 4 melhores colocados conforme ranking 

para a disputa de Serie Ouro e os 4 piores para 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. 

 

  

 F. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 1: O Coordenador 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$ 850,00 primeira fase, R$500,00 Semifinais e R$1.100,00 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: 2ª Taça Integração de Futebol Amador 

 

  H. CLUBES PARTICIPANTES: 

 

            BRASIL  - Marques de Souza:_____________________________________ 

 

 BRAGANTINO – Marques de Souza:_____________________________________ 

 

 NACIONAL - Forquetinha: _____________________________________ 

 

 MINUANO – Canudos do Vale:_____________________________________ 

 

 XV DE NOVEMBRO -  Sério:____________________________________ 

 

 BRASIL DE ALTO CONVENTOS - Lajeado:_____________________________________ 

 

 ESTUDIANTES - Lajeado: _____________________________________ 

 

            CRUZEIRO – Santa Clara do Sul: _____________________________________ 

 

 

MARQUES DE SOUZA, 13 de FEVEREIRO de 2019 


