AABB-Niterói

Coordenação de Futebol

AABB WORLD CUP FUTEBOL 2015
REGULAMENTO OFICIAL
ANO 2015

I - OBJETIVOS
01 – O CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL é uma realização da Diretoria de Esporte da
AABB, juntamente com os associados.
02 – Procurar-se-á, através do desenvolvimento, do CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL
Oportunizar a conquista de Vida Ativa e Saudável, Elevar a Motivação e a Melhoria da
Qualidade de Vida dos Associados. Bem como, promover a integração entre os associados
participantes.

II – DOS PARTICIPANTES
03 – Somente poderão participar deste certame os Associados da AABB e convidados de
associados, que estiverem devidamente inscritos na competição, com a taxa paga e
possuírem idade igual ou superior a 18 anos.
04 – Cada atleta é responsável por seu estado de saúde, ficando assim a AABB-Niterói e
Comissão Organizadora isentos de quaisquer responsabilidades decorrentes deste item.
05 – Será disputada por 06 equipes divididas em dois grupos de 03 equipes cada.
Divisão em dois grupos:
Grupo América

Grupo Europa

Brasil

Espanha

Argentina

Itália

Uruguai

Alemanha

III – FORMA DE DISPUTA
06 – As equipes do Grupo América enfrentam as equipes do Grupo Europa em turno único na
1º fase do campeonato.

VI – CLASSIFICAÇÃO
07 – Classificam para as semifinais as duas melhores equipes colocadas na classificação do
Grupo América assim como no Grupo Europa.
Pontuação:
VITÓRIA: 03 pontos
EMPATE: 01 ponto
DERROTA: 00 ponto.
08 – As semifinais serão pelo seguinte cruzamento abaixo, em jogo único:
JG 01 – 1º colocado do grupo América x 2º colocado do grupo América
JG 02 – 1º colocado do grupo Europa x 2º colocado do grupo Europa

Regulamento Oficial – Campeonato Interno da AABB – 2009.

1

AABB-Niterói

Coordenação de Futebol

As equipes melhores colocadas não terão qualquer vantagem na fase semifinal e em caso de
empate, o vencedor será decidido na disputa de pênaltis.
09 – A final será pelo seguinte cruzamento abaixo, em jogo único:
Vencedor JG 01 x Vencedor JG02
Em caso de empate, o vencedor será decidido na disputa de pênaltis.

V – DAS REGRAS DO JOGO
Item I – Tempo de Jogo.
A.

O tempo de jogo será de 60(sessenta) minutos, divididos em 02 tempos de 30’minutos
cada, com intervalo de 05’ minutos e com direito a 01 pedido de tempo de 01’ minuto pra
cada equipe em cada tempo.

Item II – Número de Jogadores
B.

A partida será jogada por duas equipes formadas por um máximo de 8 jogadores cada
uma, dos quais um será o goleiro. A partida poderá ser iniciada com 06 jogadores de linha.

C.

As substituições serão livres em relação ao número de atletas e o jogador substituído
poderá voltar ao campo de jogo na mesma partida.

Item III – Tolerância para início da partida
D.

A tolerância permitida para o inicio da partida será de 10 (dez) minutos para o início dos
jogos em relação ao horário estabelecido na tabela oficial do campeonato.

Item IV – Aplicação de W.O (Winner Over)
E.

W.O Simples - a equipe que não comparecer ao campo de jogo de acordo com a tabela
oficial de jogos do Campeonato Interno de Futebol, sendo caracterizado o W.O pela
comissão organizadora, sofrerá as seguintes punições:
I.

Perderá o jogo por W.O e será conferido o placar de 2x0 a favor da equipe adversária
presente.

Item V – Punição e Suspensão de Atletas
F.

Cartão Amarelo – O atleta que receber 03 (três) cartões amarelos
automaticamente suspenso por 01 (um) jogo.

estará

OBS: Na fase semifinal os cartões serão zerados, exemplo, quem tiver com dois cartões
aplicados na 1º fase. A suspensão por 03 cartões aplicados na 1º fase será mantida.
G.

Cartão Vermelho – O atleta punido com cartão vermelho estará automaticamente
suspenso no jogo seguinte de sua equipe.

V – DAS PUNIÇÕES
10 – As punições serão atribuídas pela comissão organizadora da seguinte maneira:
SITUAÇÕES
I. Expulso por 02 cartões Amarelos na mesma partida

PUNIÇÃO
01 Jogo

II. Expulso por Falta Violenta

01 a 05 jogos

III. Expulso por Ofensas Morais (árbitros, adversários e torcedores).

01 a 05 jogos

IV. Expulso por Tentativa de Agressão
V. Expulso por Agressão Física

03 jogos à Eliminação
Eliminação

VI – CRITÉRIOS DE DESEMPATE
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11 – Ocorrendo empate em número de pontos, entre duas ou mais equipes na 1º fase, serão
aplicados sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Melhor saldo de gol;
Maior número de gols pró;
Equipe com menor tempo de atraso somado todos os jogos da 1º fase.
Menor número de Cartões Amarelos;
Menor número de Cartões Vermelhos;
Sorteio

VIII – DAS PREMIAÇÕES
Art. 52 – As equipes campeãs irão receber a seguinte premiação:

CAMPEÃO

MEDALHAS

VICE – CAMPEÃO

MEDALHAS

TERCEIRO LUGAR

MEDALHAS

ARTILHEIRO

TROFÉU

GOLEIRO MENOS VAZADO

TROFÉU

MELHOR JOGADOR (Votação)

TROFÉU

Comissão Organizadora
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