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REGULAMENTO 
A Associação Atlética Banco do Brasil - AABB, por 
intermédio da Comissão Organizadora do Campeonato 
designado “XXIII Copa Ouro DE Futebol Socyte 
2016”, torna público a presente norma destinada a 
regulamentar o referido evento. 
Do Campeonato 
Art. 1.º O campeonato será disputado no campo de 
futebol socyte da AABB, em rodadas a serem realizadas 
às sextas, sábados e Domingos. 
Das Inscrições 
Art. 2º. As inscrições dos atletas serão feitas pela 
secretaria da associação no período de 20.04.2016 a 
04.06.2016, estando aptos a se inscrever todos os 
sócios e atletas da AABB com idade mínima de 15 anos 
e desde que adimplentes com suas mensalidades. 
Art. 3º. Será cobrado o valor de R$-50,00 (cinquenta  
reais) por atleta inscrito, destinado ao custeio das 
despesas com o evento. 
Art. 4º. O número de inscritos só excederá a 225 
(duzentos e vinte e cinco) atletas na hipótese de 
inscrição de goleiros. OBS: existirá lista de espera de 
jogadores para possíveis substituições. 
Da Formação das Equipes 
Art. 5º. As equipes que disputarão o campeonato serão 
formadas por até 14 (quatorze) atletas de linha e 01 
(um) goleiro, distribuídos por sorteio a ser realizado às 
18:00 do dia 08.06.2016, na Secretaria do clube. 
Art. 6º. Os atletas de linha, para sorteio e distribuição 
entre as equipes, serão, antes, separados em dois níveis 
de acordo com suas habilidades. 
Parágrafo único. O resultado do sorteio com a 
formação das equipes será divulgado dia 11/06/2016. 
Art. 7º. Cada equipe receberá o nome de uma agência 
ou Agência do Banco do Brasil, e uma cor, também 
definidos em sorteio. 
Art. 8º. O não comparecimento do atleta ao término da 
2ª rodada o mesmo será substituído por outro atleta da 
lista de espera em reunião da comissão observando o 
nível de cada atleta. 
Parágrafo único. O atleta que faltar duas rodadas 
consecutivas sem justificativa por escrito, será 
substituído por outro atleta da lista de espera. Obs.: as 
substituições dos atletas terão que passar pela 
avaliação da comissão organizadora. 
Do Campeonato 
1ª FASE 

Art. 9º. O campeonato será disputado, na fase 
classificatória, na forma de ponto corrido, jogando 
todos contra todos, classificando-se para a segunda fase 
as seis equipes de melhor desempenho de cada 
categoria, de acordo com os critérios de classificação 
previstos neste regulamento. 
Parágrafo único. A cada jogo, acumulará 3 (três) 
pontos a equipe que vencer o jogo, 0 (zero) ponto a 
equipe que perder o jogo e 1 (um) ponto cada, em caso 
de empate. 
Art. 10º. Em havendo empates nas classificações por 
pontos, estes serão resolvidos pelos seguintes critérios:  
I – maior número de vitórias em jogos disputados; 
II – maior saldo de gols; 
III - maior número de gols marcados 
IV – confrontos diretos; 
V – menor número de cartões vermelhos; 
VI – menor número de cartão azul  
VII - menor número de cartões amarelos; 
VIII – sorteio. 
2ª FASE  
Art.11. Também classificatória no formato de pontos 
corridos, sendo todos contra todos, classificando para a 
próxima fase 4(quatro) equipes com maior pontuação  
de acordo com os critérios do Art 10º. 
3ª FASE – Semi-Final 
Art.12. A terceira fase, denominada “Semi Final” será 
disputada com jogos decisivos e eliminatórios entre as 
equipes classificadas nas quartas de final, 
confrontando-se: (Jogo A - 1º x 4º) e (Jogo 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 3 (três) pênaltis 
para cada equipe. Persistindo ainda o empate, as 
cobranças serão feitas de forma alternada, até que se 
tenha um vencedor. Nenhum jogador poderá cobrar 
mais de uma penalidade, a não ser que todos os 
presentes já’ tenham cobrado. 
4ª FASE – Final 
Art.13. A quarta fase, denominada “Final” será 
disputada em um único jogo, entre os vencedores do 
Jogo A e B. 
Dos Jogos 
Art. 14. Os jogos serão realizados em dois turnos de 25 
(vinte e cinco) minutos cada, com intervalo de 5 (cinco) 
minutos, sendo dirigidos por árbitros que aplicarão a 

regra oficial do futebol socyte, com obediência às 
alterações prevista no presente regulamento. 
Art.15. Só serão admitidos a participar dos jogos 
atletas devidamente inscritos no campeonato, 
registrados nos jogos pelos mesários e uniformizados 
com os completos fornecidos pela Associação. 
Parágrafo Primeiro. Proíbe-se atletas jogando de 
chuteiras (calçados com travas altas e duras) ou 
uniformizados com completo de terceiros. 
Art.16. Cada equipe jogará com, no máximo, 1 (um) 
goleiro e 7 (sete) jogadores de linha, e, no mínimo, 1 
(um) goleiro e 4 (quatro) jogadores de linha. 
Art.17. No caso da equipe se apresentar em número 
fora dos limites estabelecidos no artigo anterior, terá 
até o inicio da partida para adequação, se for 
impossível a adequação acontecerá o WO e a equipe 
perderá os pontos da partida e o placar registrado será 
o de maior da equipe vencedora. Obs. Caso a equipe que 
perdeu de WO reincida, a mesma estará eliminada da 
competição. 
Parágrafo primeiro. Se durante o correr da partida 
algumas da equipes fiquem em discordância do Art. 16 
e não haja, ou seja, impossível a adequação imediata, a 
equipe infratora, estando em vantagem no placar, 
perderá os pontos em favor da equipe adversária, 
sendo esta declarada vencedora da partida 
independente do tempo do jogo percorrido. 
Parágrafo segundo. Caso ambas as equipes estejam 
infringindo o dispositivo, ambas perderão os pontos em 
disputa, sendo ambas declaradas perdedoras da 
partida. 
Art. 18. A partida será interrompida aos 12 minutos 
dos dois tempos para substituição facultativa aos 
jogadores que não iniciaram a partida. 
Art. 19. Todas as infrações ocorridas durante a partida 
serão computadas em súmula e caracterizadas como 
“coletivas” para, a partir da décima infração, serem 
cobradas com tiros livres diretos, do local da falta ou na 
marca pré-estabelecida, sem barreira ou quaisquer 
jogador entre a bola e a meta, caso assim desejar a 
equipe cobradora. 
Art. 20. Não será obedecido o instituto do 
“impedimento”, podendo o atleta situar-se em qualquer 
zona do campo em qualquer momento do jogo, com 
exceção nos momentos de cobranças dos tiros livres 
diretos, quando deverá ser obedecida a linha da bola.  
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Art. 21. As reposições de bola ao campo poderão ser 
cobradas com os pés no caso de tiro de meta e com o 
auxílio de ambas as mãos em caso de cobranças de 
lateral. 
Das Penalidades 
Art. 22. O atleta que receber 3 (três) cartões amarelos 
ou 1 (um) vermelho será penalizado com suspensão de 
uma partida. Em caso de cartão azul, o atleta será 
excluído da partida, possibilitando a substituição do 
mesmo por outro atleta da equipe após 2 minutos ou 
gol sofrido. 
Parágrafo único. A ocorrência do cartão vermelho 
elimina, para efeito deste artigo, apenas os cartões 
amarelos acaso recebidos no mesmo jogo. 
Art. 23. Os casos de agressões ou tentativas de 
agressões físicas ou morais a atletas, juízes ou 
organizadores do evento acarretará ao infrator sua 
imediata exclusão da competição, podendo, ainda, a 
critério da comissão, ser impedido de participar de 
outras competições esportivas da AABB durante o ano. 
Dos Prêmios 
Art. 24. Ao final do campeonato serão distribuídos 
prêmios: 
I – ao primeiro classificado; 
II – ao segundo classificado; 
III – ao artilheiro do campeonato; 
IV – ao melhor goleiro; 
V – ao destaque da copa; 
Dos Recursos 
Art. 25. Os recursos contra as decisões proferidas 
durante a competição deverão ser apresentados na 
Secretaria da AABB até às 18:h do primeiro dia útil 
após o final da rodada, só sendo aceitos por escrito. 
Art. 26. A comissão organizadora será responsável pelo 
julgamento dos recursos e demais sugestões. 
Art. 27. A alteração deste regulamento só terá efeito 
mediante aprovação da maioria simples dos atletas 
presentes à rodada na qual se proporá a alteração. 
Dê-se publicidade, cumpra-se e que vençam os 
melhores. 
Rio Branco, AC 17 de junho de 2016. 
Comissão Organizadora 
Geferson Santos Cadorin 
Presidente 
Francisco Roderley Soares de Assis 
Mauro de Deus Moraes 
Fabrício Lopes 

Membros 
 
FASE 1 

 1ª RODADA  Descanso: OURO AUTO 

17 
Junho 

19:00 AG. BOSQUE AG. AV. BRASIL MASTER 

20:00 CHEQUE OURO BRASIL PREV LIVRE 

18 
Junho 

16:00 AG. AQUIRY AG. AV. CEARÁ MASTER 

17:00 
POUPANÇA 

OURO 
BB GIRO LIVRE 

18:00 
AG. SETOR 
PÚBLICO 

AG. RIO BRANCO MASTER 

19 
Junho 

08:30 OURO CAP OURO VIDA LIVRE 

09:30 AG. ESTILO 
AG.AV. CHICO 

MENDES 
MASTER 

 2ª RODADA  Descanso: CHEQUE OURO 

24 
Junho 

19:00 BB GIRO OURO CAP LIVRE 

20:00 AG. AQUIRY 
AG. SETOR 
PÚBLICO 

MASTER 

25 
Junho 

16:00 OURO AUTO OURO VIDA LIVRE 

17:00 AG. AV. BRASIL AG. ESTILO MASTER 

18:00 
AG.AV. CHICO 

MENDES 
AG. BOSQUE MASTER 

26 
Junho 

08:30 BRASIL PREV 
POUPANÇA 

OURO 
LIVRE 

09:30 AG. AV. CEARÁ AG. RIO BRANCO MASTER 

 3ª RODADA  Descanso: BRASIL PREV 

01 
Julho 

19:00 AG. AV. CEARÁ 
AG. SETOR 
PÚBLICO 

MASTER 

20:00 
POUPANÇA 

OURO 
OURO VIDA LIVRE 

02 
Julho 

16:00 
AG. AV. CHICO 

MENDES 
AG. AV. BRASIL MASTER 

17:00 
AG. RIO 

BRANCO 
AG. AQUIRY MASTER 

18:00 OURO AUTO OURO CAP LIVRE 

03 
Julho 

08:30 AG. ESTILO AG. BOSQUE MASTER 

09:30 BB GIRO CHEQUE OURO LIVRE 

 
 
 

 4ª RODADA  Descanso: OURO VIDA 

08 
Julho 

19:00 CHEQUE OURO OURO CAP LIVRE 

20:00 AG. RIO BRANCO AG. AV. BRASIL MASTER 

09 
Julho 

16:00 
AG. SETOR 
PÚBLICO 

AG. BOSQUE MASTER 

17:00 BRASIL PREV BB GIRO LIVRE 

18:00 AG. ESTILO AG. AV. CEARÁ MASTER 

10 
Julho 

08:30 OURO AUTO 
POUPANÇA 

OURO 
LIVRE 

09:30 AG. AQUIRY 
AG. AV. CHICO 

MENDES 
MASTER 

 5ª RODADA  Descanso: OURO CAP 

15 
Julho 

19:00 
AG. AV. CHICO 

MENDES 
AG. AV. CEARÁ MASTER 

20:00 
POUPANÇA 

OURO 
CHEQUE OURO LIVRE 

16 
Julho 

16:00 AG. RIO BRANCO AG. BOSQUE MASTER 

17:00 AG. ESTILO AG. AQUIRY MASTER 

18:00 BRASIL PREV OURO VIDA LIVRE 

17 
Julho 

08:30 AG. AV. BRASIL 
AG. SETOR 
PÚBLICO 

MASTER 

09:30 BB GIRO OURO AUTO LIVRE 

 6ª RODADA  Descanso: POUPANÇA OURO 

22 
Julho 

19:00 OURO VIDA BB GIRO LIVRE 

20:00 AG. RIO BRANCO AG. ESTILO MASTER 

23 
Julho 

16:00 CHEQUE OURO OURO AUTO MASTER 

17:00 
AG. AV. CHICO 

MENDES 
AG. SETOR 
PÚBLICO 

LIVRE 

18:00 AG. AV. BRASIL AG. AV. CEARÁ MASTER 

24 
Julho 

08:30 OURO CAP BRASIL PREV LIVRE 

09:30 AG. AQUIRY AG. BOSQUE MASTER 
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Data  7ª RODADA    Descanso: BB GIRO 

29 Julho 
19:00 

AG. SETOR 
PÚBLICO 

AG. ESTILO MASTER    

29 Julho 20:00 OURO AUTO BRASIL PREV LIVRE   

30 Julho 
16:00 

AG. AV. CHICO 
MENDES 

AG. RIO BRANCO MASTER   

30 Julho 17:00 AG. AV. BRASIL AG. AQUIRY MASTER   

30 Julho 
18:00 OURO CAP 

POUPANÇA 
OURO 

LIVRE   

31 Julho 08:30 AG. BOSQUE AG. AV. CEARÁ MASTER   

31 Julho 09:30 OURO VIDA CHEQUE OURO LIVRE   


