
Regulamento Golbelezas Solidário 2017 

CONTATO: 
FERNANDA GUARGUILIO 9 9699.1278 
GABRIELA BADARÓ 9 9947.0255 
JULIANA FIGUEIRÓ 9 9377.8060 



I – DAS DISPOSIÇÕES 
PREMILIMINARES 

Artigo. 01 
 
Este regulamento é um 

conjunto das 

disposições que regem 

o Golbelezas Solidário, 

4ª Edição. 

Artigo. 02 
 
Todas os participantes 

inscritas no torneio 

serão consideradas 

conhecedores deste 

regulamento e, assim, 

se submeterão, sem 

reserva alguma a todas 

as implicações que 

dele possam emanar. 



II – FORMA DE DISPUTA E 
REALIZAÇÃO DOS JOGOS 

Artigo. 03 
 
O campeonato será 

disputado no sistema 

de grupos, onde todas 

as equipes de um grupo 

se enfrentarão. 

Somando pontos para 

a melhor classificação 

geral.   

Artigo. 04 
 
Haverá uma tolerância 

de 5 (cinco) minutos 

para o início da partida, 

que será iniciada assim 

que a equipe estiver 

com o número mínimo 

de atletas (05 atletas). 

Artigo. 05 
 

As atletas deverão se 

apresentar no local 

da competição com 

30 (trinta) minutos de 

antecedência ao 

horário designado 

portadas com um 

documento de 

identificação (RG ou 

CPF). Artigo. 06 
 
Ao término da primeira fase, o campeonato seguirá com as 4 

equipes melhores classificadas. Daí, haverá disputa de semi e 

finais que serão determinadas a partir do posicionamento de 

cada equipe na classificação geral. 



Artigo. 07 
 
A equipe que não estiver 

no horário marcado, 

contando com o tempo de 

tolerância para o início de 

seu jogo, ou estiver com 

número inferior ao 

permitido na regra (05 

atletas), perderá a partida 

por W.O. Cada ausência 

custará uma derrota pelo 

placar de 3 a 0, sendo que 

os gols não serão 

computados para 

contagem da artilharia do 

campeonato. 

Artigo. 08 
 
Cada partida terá a duração 

de dois tempos de 10 minutos 

corridos com 1 minuto de 

intervalo. 

 

Artigo. 08.01 
 

Cada treinador terá um 

pedido de tempo em cada 

partida que terá duração de 

1 minuto, em todas as fases 

do campeonato. 

Caso a equipe não tenha 

treinador, a capitã será a 

responsável pelo pedido de 

tempo. 



Artigo. 09 
 
Cada equipe 

poderá conter um 

número mínimo de 

6 atletas e máximo 

de 10 atletas.  

Artigo. 10 
 
É recomendado o uso de 

caneleiras para todas as 

atletas que estiverem em 

campo. 

Não será permitido o uso 

de chuteiras com travas 

(qualquer tipo de trava). 

Artigo. 11 
 
Em caso de empate na contagem de pontos, para 

efeito de classificação às finais, a decisão será 

obtida pelos seguinte critérios em ordem de 

importância. 

 

A. Número de Vitórias; 

B. Menor pontuação nos cartões (vermelho 2 

pontos e amarelo 1 ponto); 

C. Saldo de Gols; 

D. Gols Pró; 

E. Gols Contra; 

F. Disputa de Pênaltis (1 Alternado)   



III – DOS DESMPATES 

Artigo. 12 
 

Em caso de empate nas partidas finais, estas 

serão decididas nos pênaltis, sendo 3 (três) por 

equipe. Persistindo o empate serão cobrados 

pênaltis alternados, até que saia o vencedor. 

Não poderão repetir batedores até que todos 

que acabaram o jogo batam (inclusive a 

goleira). No caso de alguma equipe com 

jogadora a menos, por motivo de expulsão ou 

contusão, a equipe  adversária deverá excluir 

um atleta, a critério do treinador, para que as 

duas equipes fiquem com o mesmo número de 

atletas. 

Artigo. 13 
 
As partidas 

serão regidas 

de acordo com 

as Regras 

oficiais da CBFS.  



IV – PARTICIPAÇÃO 
DAS ATLETAS 

Artigo. 14 
 

São condições fundamentais para que uma atleta participe do jogo:  

 

A) ESTAR INSCRITA NO CAMPEONATO (nome deve constar na Ficha 
de inscrição) 

B) TODAS AS JOGADORAS DA EQUIPE DEVEM ESTAR COM A MESMA 

COR DE UNIFORME OU COLETE, SHORT E MEIÕES. 



V – DAS PENALIDADES E 
RECURSOS 

Artigo. 15 
 
Ficam instituídas as seguintes penalidades 

para infrações disciplinares por parte dos 

atletas:  

 

CARTÕES AMARELOS –  cada cartão amarelo 
recebido, a atleta terá que doar 01kg de 

alimento não-perecível. Os alimentos deverão 

ser entregues para qualquer pessoa da 

organização até segunda-feira, dia  04/12/17. 

 

CARTÃO VERMELHO – suspensão de 1 jogo e 
doação de 05 kgs de alimento não perecível. 

Os alimentos deverão ser entregues para 

qualquer pessoa da organização até 

segunda-feira, dia 04/12/17. 

Artigo. 16 
 

Será eliminada a equipe 

que, por quaisquer motivos, 

provocar atos disciplinares 

não condizentes com a 

ética desportiva. 



V – DAS PENALIDADES E 
RECURSOS 

Artigo. 17 
 
Serão aplicadas penas disciplinares, classificando-se como: 

advertência, suspensão e eliminação do Campeonato, sanções à 

atleta ou equipe que tenha incorrido em quaisquer das seguintes 

infrações:  

 

A) Prejudicar o bom andamento da Competição; 

B) Promover desordens antes, durante e depois dos jogos. 

C) Tentar agredir árbitros, autoridades e jogadoras; 

D) Estimular os jogadoras à prática de violência; 

E) Dirigir palavras ou fazer ofensas à moral; 

F) Atirar objetos no local do jogo; 

G) Invadir o local do jogo; 

H) Entrar em quadra com atletas que não foram inscritas. 



VI – PREMIAÇÕES E 
SORTEIOS 

Artigo. 18 
 
A equipe vencedora 

ganhará 03 meses de 

atividades no CTAF nos 

horários a combinar 

com o proprietário da 

academia. Válido 

somente para as atletas 

inscritas no time 

vencedor. 

Artigo. 19 
 
A artilheira e o goleira menos 

vazada serão premiadas. O critério 

de desempate será: 

 

A atleta que estiver na equipe com 

a melhor classificação final, caso 

haja mais de uma atleta da mesma 

equipe, a de maior idade receberá 

a premiação. 

 

A premiação será uma sobremesa 

individual da Sweet Joanne para 

cada atleta premiada. 



VII – DAS DISPOSIÇÕES 
PREMILIMINARES 

Artigo. 20  
 

O ato do CONGRESSO 

TÉCNICO, envolve por parte 

de todas as equipes, o 

conhecimento e adesão a 

todos os termos do presente 

Regulamento Geral. 

Artigo. 21 
 
Os casos omissos deste 

Regulamento 

serão resolvidos pela 

organização do 

GS2017. 



Grupo 1 

Time 1 

Time 2 

Time 3 

Time 4 

Grupo 2 

Time 5 

Time 6 

Time 7 

Time 8 

TABELA 
1ª FASE - classificatória 

09:00 1 x 2 

09:25 3 x 4 

09:50 5 x 6 

10:15 7 x 8  

10:40 1 x 3 

11:05 2 x 4 

11:30 5 x 7 

11:55 6 x 8 

12:20 1 x 4 

12:45 2 x 3 

FASE FINAL 

14:00 1° lugar x 4º lugar 

14:25 2 º lugar x 3º lugar 

14:50 Disputa 3º lugar 

15:15 FINAL 

1ª FASE - classificatória 

13:10 5 x 8 

13:35 6 x 7 


