
 
 

 
 
 

VIII COPA OURO MASTER  
 

REGULAMENTO 2014 
                                               
 
A AABB- Associação Atlética Banco do Brasil, 
por intermédio da Comissão Organizadora da 
VIII COPA OURO MASTER de futebol Soçaite, 
torna público a presente norma destinada a 
regulamentar o referido evento.  
 

DO CAMPEONATO 
 
Art. 1.º - O campeonato será disputado no 
campo de futebol Soçaite da AABB, somente 
para sócios adimplentes e funcionários do 
Banco do Brasil em rodadas a serem 
realizadas num total de 07 (sete) a partir do dia 
19.07.2014 aos sábados a partir das 15h.  
                                                                                           

DAS INSCRIÇÕES 
 

Art. 2º - As inscrições dos atletas num total de 
90 (noventa) serão feitas na secretaria da 
associação no período de 01/06/2014 a 
14.06.2014.  
 Parágrafo primeiro - Para realizar a sua 
inscrição será exigido que o atleta tenha 35 
anos completos, seja sócio do clube, esteja 
adimplente com suas mensalidades e não  

 
 
esteja cumprindo penalidade de suspensão de 
atividades esportivas.  
 Parágrafo segundo - Os goleiros 
poderão participar mesmo não sendo sócios, 
com idade a partir de 18 anos, desde que não 
sejam atletas profissionais.  
 
Art. 3º - A inscrição será gratuita. No entanto, 
caso o associado deixe de participar sem 
motivo justificável (vide Art. 23), pagará uma 
taxa no valor de R$ 60,00, que será autorizada 
por cada um, quando do momento da entrega 
dos uniformes.  
 

DA FORMAÇÃO DAS EQUIPES 
 
Art. 4º - O campeonato será disputado por 06 
(seis) equipes, que serão formadas por 14 
(quatorze) atletas de linha e 01 (um) goleiro, 
distribuídos por sorteio a ser realizado às 18h 
do dia 20.06.2014, na secretaria do Clube.  
 Parágrafo único - Cada equipe elegerá 
um representante, que ficará responsável pela 
apresentação de recursos à Comissão e pela 
substituição de atletas em campo.  
 
Art. 5º - Para sorteio e distribuição entre as 
equipes, os atletas de linha serão, antes, 
separados em níveis, de acordo com suas 
habilidades e posição em que jogam.  
 Parágrafo único - O resultado do 
sorteio com a formação das equipes será 
divulgado no mesmo dia.  

 

 
 
 
Art. 6º - Cada equipe receberá o nome de uma 
agência local do Banco do Brasil S.A.  
 
Art. 7º - Os uniformes, identificarão o atleta 
inscrito pelo número de sorteio, serão de 
utilização obrigatória durante os jogos.  
 

DO CAMPEONATO 
                                                                                        

1ª FASE – CLASSIFICATÓRIA 
 

Art. 8º - Na fase classificatória, o campeonato 
será disputado na forma de ponto corrido, 
jogando todos contra todos, classificando-se 
para a segunda fase as quatro melhores 
equipes por pontuação.  
 Parágrafo único - A cada jogo, 
acumulará 03 (três) pontos a equipe que 
vencer o jogo, 01 (um) ponto a equipe que 
empatar o jogo e 0 (zero) ponto a equipe, em 
caso de derrota.  
 
Art. 9º - Ao final da primeira fase, em havendo 
empates nas classificações por pontos, este 
serão definidos pelos seguintes critérios:  
 
I – maior número de vitórias; 
II – maior saldo de gols;  
III - menor número de cartões vermelhos;  
IV – menor número de cartões amarelos;  
V – maior número de gols marcados;  
VI – confrontos diretos;  
VII – sorteio.  
 

 
 



 
 

 
2ª FASE – SEMIFINAL 

 
Art.10 - A segunda fase, denominada 
“Semifinal” será disputada com jogos decisivos 
e eliminatórios entre as equipes classificadas, 
confrontando-se: (A) 1º x 4º; (B) 2º x 3º.  
 Parágrafo único -  Ao final de cada jogo 
dessa fase em diante, não havendo vencedor, 
as partidas serão decididas em cobranças 
alternadas de 03 (três) pênaltis para cada 
equipe. Persistindo ainda o empate, as 
cobranças serão feitas de forma eliminatória, 
até que se tenha um vencedor. Nenhum 
jogador poderá cobrar mais de uma 
penalidade, a não ser que todos os presentes 
já tenham cobrado.  
 

3ª FASE – Final 
 
Art.11 - A terceira fase será disputada com 
jogos decisivos e eliminatórios entre as equipes 
que venceram a Semifinal, utilizando o mesmo 
critério do parágrafo único da semifinal.  
 

DOS JOGOS 
 

Art. 12 - Os jogos serão realizados em dois 
tempos de 25 (vinte e cinco) minutos cada, com 
intervalo de 05 (cinco) minutos, sendo dirigidos 
por árbitros que aplicarão a regra oficial do 
futebol Soçaite, com obediência às alterações 
prevista no presente regulamento.  
 
Art.13 - Só serão admitidos a participar dos 
jogos os atletas devidamente inscritos no 
campeonato, registrados nos jogos pelos 
mesários e devidamente uniformizados.  
Parágrafo único - Não será permitida a 
participação de atleta jogando de chuteiras 
(calçados com travas altas e duras), descalços 
ou com uniformes de terceiros.  

 
Art.14. Cada equipe jogará com, no máximo, 01 
(um) goleiro e 07 (sete) jogadores de linha, e, 
no mínimo, 01 (um) goleiro e 04 (quatro) 
jogadores de linha.  
 Parágrafo primeiro. Caso no decorrer 
da partida alguma equipe fique com número de 
jogadores fora dos limites estabelecidos neste 
artigo, o jogo será interrompido para 
adequação.  
 Parágrafo segundo. Caso não haja, ou 
seja, impossível à adequação imediata, a 
equipe infratora, mesmo estando em vantagem 
no placar, perderá os pontos em favor da 
equipe adversária, sendo esta declarada 
vencedora da partida pelo placar de 1 x 0.  
 Parágrafo terceiro. Caso ambas as 
equipes estejam infringindo o dispositivo, não 
será atribuído ponto para nenhuma das 
equipes.  
 
Artigo 15 – Será considerada perdedora por 

W.O. a equipe que não comparecer no horário 

estipulado ou sem o número mínimo de atletas 

necessário para o início do jogo. 

 Parágrafo primeiro – haverá tolerância 

de atraso de no máximo 15 minutos para o 

início, a partir do horário marcado para o início 

da partida. 

 Parágrafo segundo – A equipe que 

incorrer em W.O. será eliminada da 

competição. 

 
Art.16 - A escolha dos jogadores a serem 
substituídos deve ser feita pelo representante 
da equipe (art.4ª, parágrafo único) ou, na sua 
falta pelos atletas presentes.  
 

Art. 17 - A partida será interrompida aos 12 
(doze) minutos do 1º tempo e aos 12 (doze) 
minutos do segundo tempo para substituição 
dos jogadores que não iniciaram a partida no 1º 
e no 2º tempo. 
 Parágrafo único - As substituições 
serão permitidas em qualquer número, a 
qualquer tempo e entre quaisquer atletas, com 
previa comunicação ao árbitro. 
 Parágrafo segundo - Caso o atleta a 
ser substituído se recuse a sair de campo, o 
representante da equipe deverá comunicar ao 
arbitro, que aplicará cartão azul ao atleta. 
 
 
Art. 18 - Todas as infrações ocorridas durante a 
partida serão computadas em súmula e 
caracterizadas como “coletivas” para, a partir 
da 11ª (décima primeira) infração, será cobrada 
com tiro livre direto sem barreira ou quaisquer 
jogador entre a bola e a meta na linha de 10 
(dez) metros afixada no gramado.  
 
Art. 19 - Não será obedecido o instituto do 
impedimento, podendo o atleta situar-se em 
qualquer zona do campo.  
 
Art. 20 - As reposições de bola (lateral) ao 
campo poderão ser cobradas com os pés ou 
com o auxílio de ambas as mãos, conforme as 
regras vigentes. 
 
Art. 21 - A reposição de bola ao jogo (Tiro de 
Meta) será substituída por arremesso de Meta, 
cabendo apenas ao goleiro fazê-lo com as 
mãos. 

 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 22 - O atleta que receber 03 (três) cartões 
amarelos ou 01 (um) vermelho será penalizado 



 
 

com a suspensão de no mínimo 01 (uma) 
partida. 
 Parágrafo primeiro - A ocorrência do 
cartão vermelho elimina para efeito deste 
artigo, apenas os cartões amarelos recebidos 
no mesmo jogo. 
 Parágrafo segundo - O árbitro poderá 
fazer uso do cartão azul para punir os atletas 
que cometerem infrações de menor 
potencialidade ofensiva, tais como reclamações 
acintosas, palavrões e outras que não 
configurem agressão física ou moral dos 
participantes.  
 Parágrafo terceiro - Na ocorrência do 
cartão azul, o atleta infrator será substituído por 
outro, após 2 minutos ou caso a sua equipe 
sofra um gol. 
 
Art. 23 - A ausência de atleta na primeira 
rodada da competição ou em duas rodadas 
posteriores sem que apresente justificativa 
escrita dirigida para a comissão organizadora 
da competição acarretará sua substituição por 
outro atleta do mesmo nível, devendo o mesmo 
devolver o uniforme na Secretaria da AABB ou 
pagar multa no valor de R$ 60,00 (sessenta 
reais). O atleta substituto deverá estar 
devidamente inscrito na lista de espera, 
podendo o sorteio ser realizado a qualquer 
tempo. 
 
Art. 24 - Os casos de agressões físicas 
acarretará ao infrator sua imediata exclusão da 
competição, podendo, ainda sofrer outras 
penalidades de acordo com o estatuto da 
AABB. 
 
Art. 25 - Os casos de tentativas de agressões 
físicas e agressões morais a atletas, árbitros ou 
organizadores do evento serão julgados pela 

comissão organizadora, que definirá a 
penalidade para o atleta infrator. 
 
 
Art. 26 - A participação no campeonato é pré-
requisito para participação do atleta nas 
competições oficiais da FENABB. 
                                                                           

DOS PRÊMIOS 
 

Art. 27 - Ao final do Campeonato serão 
distribuídos os seguintes prêmios: 
1º Lugar: Troféus e 02 (duas) grades de 
cerveja. 
2º Lugar: Medalhas e 01 (uma) grade de 
cerveja. 
Ao artilheiro: medalha 
Ao melhor goleiro: medalha 
Ao melhor jogador: medalha. 
 
 Parágrafo único - O melhor jogador e 
melhor goleiro serão escolhidos pela comissão 
organizadora. 

 
 
 
 
 

DOS RECURSOS 
 

Art. 28 - Os recursos contra as equipes 
infratoras do presente regulamento deverão ser 
apresentados por escrito em 02 (duas) vias na 
Secretaria da AABB até às 12h do dia posterior 
a partida. Só serão aceitos recursos, 
acompanhados de provas contundentes e que 
comprovem a irregularidade. 
 
Art. 29 - A comissão organizadora julgará todos 
os recursos impetrados de forma que a 
competição prossiga com lisura e 
responsabilidade. 

 
Art. 30 - A alteração deste regulamento só será 
feita mediante a aprovação da maioria simples 
dos representantes responsáveis por suas 
equipes na qual se proporá a alteração. 
 
Art. 31 - Os casos omissos serão resolvidos 
pela comissão organizadora. 
 
 
 
Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 
 
 
Rio Branco (AC) 13 de junho de 2014. 
 
 
Comissão Organizadora: 
 
Paulo Roberto de Oliveira Lima – Presidente 
Ricardo Sampaio dos Santos - Membro 
Raimundo Hélio Rocha Guimarães - Membro 
 

 


