
 
 

  TORNEIO DE ANIVERSÁRIO 
FICHA FUTEBOL  -50 – 08 E 29/06/2019 – R$ 10,00 POR ATLETA 

 

EQUIPES CATEGORIA -50 (NASCIDOS a PARTIR DE 1970) 
PALMEIRAS EC  FERROVIÁRIO  CAXIAS FC  CA CARLOS RENAUX  METROPOL 

GOL:   GOL:  GOL:   GOL:   GOL: 

LD: LUCAS  LD: HASSAN  LD: BRUNO REGIS  LD: MAYKON  LD: PORTO 

ZA: LEO  ZA: CLODOALDO  ZA: ADRIANO  ZA: GABRIEL  ZA: ADAILSON 

LE: MERISSON  ZA: FABIANO  LE: CHICO  LE: CERETTA  LE: JOÃO VICENTE 

VO: WAGNER  LE: BOMBEIRO  VO: EDUARDO  VO: RODRIGO H.  VO: PAULINHO 

VO: RAFAEL T.   VO: ROBERTO  ME: PALMITO  ME: ZEZINHO  ME: RAFA BUENO 

ME: JULIO FILHO  ME: ESTEVÃO  ME: FELIPE ALMEIDA  ME: CHITÃO  ME: VINICIUS 

ME: RICARDINHO  ME:JOÃO CARDOSO  ME: CAIO  ME: GUSTAVO  ME: ROGERINHO 

AT: JONAS  AT: LUCAS TENFEN  AT: JOEL  AT: FABRICIO  AT: BRUNO 

AT: MARCELO R18  AT: SANDRO K  AT: MATEUS  AT: EDSON LOVE  AT: LEONARDO L. 

LIDER: LEO  LIDER: FABIANO  LIDER: EDUARDO  LIDER: MAYKON   LIDER: PAULINHO 
 

 

CHAVE A – 2 EQUIPES CHAVE B – 3 EQUIPES 

1 – CAXIAS FC 3 –  EC METROPOL 

2 –  EC FERROVIÁRIO 4 – CA CARLOS RENAUX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 5 – PALMEIRAS EC 

 
 
 
 
 
 



 
 

JOGO HORA CHAVE EQUIPE X EQUIPE 

04 09:30 B EC METROPOL X CA CARLOS RENAUX 

01 10:20 A  CAXIAS EC X EC FERROVIÁRIO 

02 11:10 B PALMEIRAS EC X Perd. J1 OU RENAUX 

03 12:00 A EC FERROVIÁRIO X CAXIAS FC 

05 12:50 B VENC J1 OU METROPOL X PALMEIRAS EC 

29/06 11:00 FINAL 1º A X 1º B 

 

ASSOCIADOS PRESENTES A REUNIÃO E QUE SE MANIFESTARAM PARA FORMAÇÃO DAS EQUIPES: 

ROBERTO – BRUNO REGIS – ROBERTO ELIAS – FABRIANO RODRIGUES – AFONSO BENTES – TOMEDY – ROGERIO - HASSAN 

 

EM FUNÇÃO DE SÓ TERMOS 4 GOLEIROS, ESTES SERÃO  SORTEADOS: FELIPE – AFONSO – JUNIOR - RAUL CASO APAREÇA UM QUINTO 

GOLEIRO MANTEREMOS O SORTEIO.  

  

CONVOCAMOS PARA O SORTEIO OS LIDERES DE CADA EQUIPE AS 09H15MIN NO CASTELINHO  

  

PAGAMENTO DOS R$ 10,00 ANTES DO  JOGO, COM BETO OU GUTO 

 

A  PARTIR  DAS 13 HS SERÁ SERVIDO PETISCO 



 
 

REGULAMENTO 

TORNEIO DE ANIVERSÁRIO 
CATEGORIA -50: NASCIDOS A PARTIR DE 1970 

 
 
Art. 1º - O torneio comemorativo ao aniversário de 66 anos da AABB de Florianópolis será disputado pelos 
associados QUITES COM A TESOURARIA e que não estejam cumprindo nenhuma espécie de punição na 
Associação. 
 
Art. 2º - O torneio será para associados nascidos a partir de 1970. 

 
Art. 3º - As inscrições serão realizadas de forma individual, junto ao setor de esportes da AABB, de segunda 
a sexta-feira, no horário das 09 as 12 das 14 as 21 hs, de segunda a sexta-feira, e sábado no horário das 09 
as 11:30 hs, até 05/06/2019 as 12 hs, devendo informar o nome, ano de nascimento e 3 posições que gosta 
de jogar. 
 
Art. 4º - Cada associado inscrito deverá recolher ao Departamento de Esportes da AABB a quantia de R$ 
10,00, ANTES DO INÍCIO DO TORNEIO, caso contrário será impedido de participar. 
 
§ 1º: O associado que efetuar o pagamento da inscrição e não comparecer, não será ressarcido e cumprirá 
a suspensão prevista no artigo 7º; 
 
§ 2º: O associado que não efetuar o pagamento da inscrição e não comparecer, além da suspensão 
prevista no artigo 7º terá o valor de R$ 10,00 cobrado em espécie ou acrescido em sua mensalidade de 
agosto 2019; 
 
§ 3º: Não serão permitidas inscrições no dia dos jogos. A equipe para iniciar ou continuar a partida terá que 
ter no mínimo 6 (seis) jogadores; 
 
§ 4º: Caso não possua o número mínimo para iniciar o jogo, será considerada perdedora por wxo, 
consignando-se 3 (três) pontos para o adversário e o resultado de 1 a 0 (um a zero), valendo este placar 
para o saldo de gols e gols marcados. 
 
§ 5º: WXO elimina a equipe causadora e aplica-se a punição de suspensão prevista no artigo 7º aos atletas 
que não compareceram. Todos os resultados anteriores, se houverem, e os posteriores serão considerados 
1 a 0 (um a zero), valendo este placar para o saldo de gols e gols marcados. 
 
Art. 5º - A equipe que tiver, na mesma partida, o número inferior ao mínimo de jogadores permitidos (menos 

de 6 atletas)  que impossibilite o andamento do jogo, mesmo estando com o resultado a seu favor, perderá 3 

(três) pontos em favor da equipe adversária, consignando-se a derrota pelo resultado de 1 a 0 (um a zero), 

valendo este placar para o saldo de gols e gols marcados. Caso esteja perdendo será mantido o placar. 

 

Parágrafo único:  Se nenhuma das duas equipes possuírem o número mínimo legal de atletas para dar 

continuidade a partida, as duas serão consideradas perdedoras e nenhuma somará pontos ganhos, nem 

serão considerados os gols para saldo ou gols marcados, não sendo eliminadas do torneio. 

 
Art. 6º - As equipes serão formuladas pelo Departamento de Esportes da AABB, e será convidado um líder 
por equipe para a avaliação final das mesmas visando o equilíbrio da competição. 
 



 
 
Art. 7º - O associado que faltar ou abandonar a competição, após a divisão e publicação das equipes, 
estará automaticamente suspenso das atividades do futebol, pelo período de 30 (trinta) dias, não podendo 
participar de nenhuma atividade futebolística realizada na AABB. 
  
§ 1º: Não serão aceitas justificativas visando tornar equânime a aplicação da regra a todos, COM 
EXCESSÃO DE LESÕES VISIVELMENTE COMPROVADAS, OU SITUAÇÕES EXTRA CAMPO TAMBÉM 
DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS VÁLIDO PARA AS DUAS RODADAS. 
 
§ 2º: O associado que não comparecer ao primeiro dia do torneio não terá direito a jogar a final caso seu 
time seja classificado, respeitada as exceções do § 1º.  
 
§ 2º: A suspensão passará a ser contada da data da comunicação oficial emitida pela Diretoria da AABB. 

Art. 8º  - A AABB fornecerá camisas e calções para os jogos, cabendo aos jogadores comparecerem 
munidos de meia e chuteira ESPECÍFICA PARA FUTEBOL SUÍÇO ou tênis, não sendo permitido jogar 
descalço ou sem meia. 

Art. 9º  - Serão utilizados os cartões amarelo: advertência,  e vermelho: Expulsão. 

O atleta que receber 2 cartões amarelos alternados ficará suspenso uma partida, o mesmo ocorrendo com o 

atleta que for punido com cartão vermelho.   

 

§ 1º: Os atletas punidos com 2 (dois) cartões amarelos ou 1 (um) vermelho serão suspensos na partida 

subsequente, independentemente das fases onde ocorreram; 

 

§ 2º: Os cartões são cumulativos, não sendo eliminados em função da troca de fases na competição; 

 
§ 3º: Se o atleta tomar o segundo amarelo no jogo, seguindo de vermelho, cumpre a suspensão do vermelho 
e segue com um amarelo. 
 
Art. 10 - Os critérios de desempate para apurar os classificados de cada chave a fase final: 
 Entre 2 equipes: 
 a – Saldo de Gols; 
 b – Penaltis. 
 Entre 3 equipes:  
a – Saldo de Gols;  
b – Maior número de Gols marcados;  
c – Menor número de gols sofridos;  
d – Sorteio.  
  
§ Único - Saldo de gols, se continuar em igualdade ao fim da segunda partida, serão efetuadas 3 
cobranças de pênaltis alternadas, por jogadores que terminaram o jogo. A repetição só poderá 
ocorrer após todos que terminaram a partida cobrarem. 
 

Art. 11 – As partidas terão a duração de 20  (vinte) minutos para cada tempo, com intervalo de 5 (cinco) 
minutos entre um tempo e outro. A final será em jogo único de 25 minutos para cada período e 5 de 
intervalo. 

Art. 12 – Cada jogador inscrito terá O DIREITO DE JOGAR 1 TEMPO INTEIRO E ININTERRUPTO DE 
JOGO POR PARTIDA. Em caso de reclamação oficial de um atleta, de que não tenha sido permitida sua 



 
 
participação regulamentar, a Organização irá verificar a veracidade, e se confirmada, a equipe perderá 1 
ponto na classificação do campeonato. O atleta pode abdicar deste direito e jogar períodos distintos. 
 
Parágrafo único: Esta reclamação só é válida se efetuada pelo prejudicado, junto ao mesário da partida, 
PODENDO O ATLETA ABDICAR JUNTO A MESA DO DIREITO DE JOGAR 1 TEMPO INTEIRO. 
 
Art. 13 – As bolas e a arbitragem serão fornecidas pela AABB, e as equipes não terão direito ao veto. 
 
Art. 14 – Os goleiros poderão ser definidos antecipadamente por critério técnico, caso estejam em número 
idêntico ou superior quando da formatação dos times,  ou através de sorteio no dia da competição, estando 
um número inferior, igual ou maior que número de equipes. 
 
 

Art. 15 – A tabela é parte integrante deste regulamento e somente a Coordenação dos jogos poderá alterá-
la. 

Art. 16 – A AABB fornecerá medalhas ao Campeão e Vice-Campeão, ao goleiro menos vazado e ao 
artilheiro (atletas que faltarem a algum jogo perdem o direito a esta premiação, sendo premiado o segundo 
colocado, desde que tenha participado de todos os jogos). 

Art. 17 - Casos omissos ao regulamento e as punições que não estiverem previstas nesta normativa serão 
julgadas pela Comissão Disciplinar. 


