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1 | DENOMINAÇÃO, INÍCIO E PARTICIPAÇÃO 
1.1 | O Departamento de Minifutebol, no uso de suas atribuições, institui o REGULAMENTO DO TORNEIO 
CTC/CONSTRUTORA DIAMOND DE MINIFUTEBOL 2020, que se regerá pelas disposições seguintes; 
 
1.2 | O torneio iniciará no dia 10/10/2020; 
 
1.3 | Os jogos serão realizados normalmente aos sábados à tarde e, eventualmente, em feriados e domingos, caso se 
faça necessário; 
 
2 | INSCRIÇÕES 
2.1 | Será considerada equipe inscrita no torneio aquela que efetuou a inscrição on-line no www.ctclajeado.com.br até 
o dia 05 de outubro, conforme o item 4 (quatro) do Regimento do Minifutebol CTC; 
 
2.2 | Somente poderão participar do torneio até 2 (dois) atletas por equipe, que completarem 14 (quatorze) anos no 
ano de realização do campeonato. Os demais atletas da equipe devem ter mais de 15 (quinze) anos ou completarem 15 
(quinze) anos no ano da realização do campeonato; 
 
2.3 | As inclusões e/ou exclusões de atletas, treinadores e representantes de equipe deverão ser feitas sempre por um 
dos representantes de equipe no formulário on-line, disponível no site www.ctclajeado.com.br, até às 23h59min do dia 
útil anterior à rodada na qual se pretenda e possa atuar o associado. Será considerado válido o dia e horário impresso 
no formulário de inscrição recebido pelo Setor de Esporte e Lazer; 
 
2.4 | Cada equipe poderá inscrever até 2 (dois) treinadores, sendo o treinador 1 (um) o titular e o treinador 2 (dois) o 
auxiliar. Os dois poderão ficar à beira do banco de reservas. Se um dos treinadores estiver suspenso, o outro treinador 
inscrito poderá treinar a equipe em campo no próximo jogo do campeonato. Se um ou ambos os treinadores forem 
expulsos pela segunda vez, aquele que foi expulso será eliminado do campeonato como treinador desta equipe.  
 
2.5 | As inscrições de atletas e treinadores serão permitidas até a última rodada da 1ª Fase; 
 
2.6 | Caso uma equipe que realizou sua inscrição no torneio não venha a participar do mesmo, os atletas inscritos nesta 
equipe estarão suspensos de participar do torneio neste ano. 
 
3 | TAXA DE INSCRIÇÃO 

3.1 | A Taxa de Inscrição será a entrega de 50 kg de alimentos não perecíveis na secretaria do CTC até a última rodada 
da 1ª Fase; 
 
4 | CARTÕES 
4.1 | Não serão zerados os cartões amarelos em nenhuma fase da competição; 
 
4.2 | O atleta ou treinador que receber o 3º cartão amarelo ou vermelho no último jogo de qualquer fase deverá 
cumprir a suspensão a partir do primeiro jogo da fase seguinte; 
 
 
5 | CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO (1ª FASE) 
5.1 | PG – Pontos Ganhos; 
5.2 | DISC – Disciplina; 
5.3 | NV – Número de Vitórias; 
5.4 | SG – Saldo de Gols; 
5.5 | GP – Gols Pró; 
5.6 | GC – Gols Contra; 
5.7 | SO – Sorteio; 
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6 | INFORMAÇÕES GERAIS DAS DIVISÕES 
6.1 | Caso as equipes participantes deste torneio não cumpram o regulamento atual, serão automaticamente 
eliminadas da competição corrente; 
 
6.2 | Caso houver a desistência, por motivos quaisquer, de alguma equipe, o Setor de Esporte e Lazer deverá ser 
comunicado até a data limite das inscrições, sob pena da equipe sofrer a mesma punição que a do W.O. (eliminação do 
torneio e suspensão dos atletas); 
 
6.3 | Nenhuma partida do torneio poderá iniciar ou continuar com menos de 06 (seis) ou mais de 08 (oito) atletas por 
equipe em campo; 
 
6.4 | Quando as equipes estiverem em campo com pelo menos 8 (oito) atletas, a partida deve ser iniciada, sem utilizar 
toda a tolerância permitida; 
 
6.5 | Cumpridas às exigências mínimas para o início da partida, as equipes poderão completar o número de jogadores e 
banco de reservas até o final do jogo; 
 
6.6 | Durante a realização dos jogos somente será permitido o ingresso e a permanência, dentro do alambrado, das 
seguintes pessoas: atletas e treinador da equipe, desde que estejam inscritos em súmula, árbitros, mesário, auxiliar de 
mesário, gandulas, representantes do CTC e membros da imprensa local; 
 
6.7 | O associado que estiver com sua situação financeira irregular perante o CTC, terá na súmula de jogo, no campo da 
assinatura, escrito o artigo “Nº 58” (Código de Justiça Desportiva) ou a palavra DÉBITO, que alertará sobre a falta de 
pagamento de mensalidade, parcelamento do título ou outro débito relacionado ao Minifutebol. O associado poderá 
participar do jogo se comprovar sua regularidade junto ao Setor de Esporte e Lazer do Clube até 48h após o jogo. 
Somente serão considerados os pagamentos efetuados até o dia útil anterior à realização do jogo. O Clube Tiro e Caça 
não reconhecerá depósito em conta corrente, para efeito de regularização; 
 
6.8 | Caso 2 (duas) equipes estejam com os fardamentos semelhantes, será feito sorteio pelo árbitro da partida para a 
troca do mesmo ou serão utilizados os jalecos fornecidos pelo Clube. O jaleco deverá ser vestido sobre a camiseta da 
equipe, não sendo permitido que atletas e treinadores fiquem sem camiseta, apenas com o jaleco vestido; 
 
6.9 | Se o atleta ou treinador suspenso de campeonato ou de clube não for inscrito por nenhuma equipe e a 
punição que deveria cumprir não seja maior que a quantidade de jogos possíveis daquele ano por uma equipe, este 
estará liberado da punição após o ano em questão; 
 
6.10 | As suspensões deverão ser cumpridas inicialmente com base no tempo de clube e/ou torneio, e, somente após, 
passarão a ser cumpridas as suspensões relativas ao número de partidas; 
 
6.11 | Os atletas suspensos nas competições anteriores deverão cumprir os jogos que faltam neste torneio; 
 
6.12 | Não será necessário os atletas assinarem a súmula de jogo. Bastando o capitão da equipe incluir na súmula os 
números de cada atleta e um sinal de visto “V” nos espaços das assinaturas dos atletas que estiverem presentes. Assim 
se responsabilizando por todos os integrantes da equipe, referente à situações de suspensão e/ou débito; 
 
6.13 | O capitão da equipe deverá assinar o termo de responsabilidade que estará com o mesário antes da primeira 
partida de cada equipe no torneio, se responsabilizando por todos os integrantes da equipe, referente à situação dos 
protocolos de segurança para a pandemia da COVID 19. 
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7 | RODADAS 
7.1 | As rodadas serão com data marcada, conforme o calendário previamente divulgado às equipes participantes. Na 
1ª Fase, quando houver o cancelamento de toda a rodada ou de apenas alguns jogos desta, por quaisquer motivos, 
estes jogos passarão automaticamente para o final da fase em disputa. As rodadas canceladas que passarem para o final 
da fase serão retomadas na ordem de cancelamento, não mais sendo passadas para o final, salvo os itens 7.6 e 7.7 do 
Regimento do Minifutebol CTC; 
 
7.2 | Na 2ª Fase os jogos cancelados passam para a rodada seguinte; 
 
8 | HORÁRIO DOS JOGOS  
8.1 | A tolerância de 15 (quinze) minutos valerá somente para o 1º jogo. Nos demais jogos, a tolerância será de 05 
(cinco) minutos após o horário marcado no carnê de jogos. Caso algum jogo termine antes do horário previsto no carnê 
de jogos, os 05 (cinco) minutos de tolerância para o início do próximo jogo somente serão contados a partir do horário 
desse jogo previsto no carnê de jogos. Se um jogo terminar após o horário previsto no carnê de jogos, os 05 (cinco) 
minutos de tolerância serão contados a partir do horário marcado no carnê de jogos; 
 
8.2 | O tempo de tolerância será controlado pelo mesário, através do cronômetro digital. A equipe deverá estar dentro 
de campo, assim como os seus atletas (mínimo 6) até o período máximo de tolerância citado no item anterior. Caso 
contrário, a equipe perderá o jogo por W.O. de atraso, ou seja, o escore final será de 2 x 0 contra a equipe infratora e 
será eliminada do torneio. 
 
9 | SISTEMA DE DISPUTA 
 
9.1 | 1ª FASE 
9.1.1 | Serão formados 11 grupos de 3 equipes (triangulares), onde as equipes jogarão entre si, em turno único dentro do 
grupo; 
9.1.2 | Classificam-se para a 2ª Fase – Série Ouro as 16 melhores equipes no geral. Da 17ª a 31ª colocadas no geral, se 
classificam para a 2ª Fase – Série Prata. A 32ª e 33ª fazem o Jogo Extra pra decidir a última vaga para a 2ª Fase – Série Prata, a 
perdedora do Jogo Extra será eliminada; 
 
9.2 | OITAVAS DE FINAL 
9.2.1 | Série Ouro – Será disputada diretamente em Oitavas de Final em jogos de ida. Havendo empate, o jogo se 
definirá na disputa de tiros livres, com 5 cobranças para cada equipe, alternadamente. Em caso de empate, a disputa 
segue com as cobranças alternadas (1x1).Os jogos serão conforme cruzamento abaixo: 
1º x 16º |2º x 15º | 3º x 14º | 4º x 13º | 5º x 12º | 6º x 11º | 7º x 10º | 8º x 9º 
 
9.2.2 | Série Prata – Será disputada diretamente em Oitavas de Final em jogos de ida. Havendo empate, o jogo se 
definirá na disputa de tiros livres, com 5 cobranças para cada equipe, alternadamente. Em caso de empate, a disputa 
segue com as cobranças alternadas (1x1).Os jogos serão conforme cruzamento abaixo: 
17º x Vencedor Jogo Extra |18º x 31º | 19º x 30º | 20º x 29º | 21º x 28º | 22º x 27º | 23º x 26º | 24º x 25º 
 
9.3 | QUARTAS DE FINAL 
9.3.1 | Tanto na Série Ouro como na Série Prata serão disputadas em jogos de ida. Havendo empate, o jogo se definirá 
na disputa de tiros livres, com 5 cobranças para cada equipe, alternadamente. Em caso de empate, a disputa segue com 
as cobranças alternadas (1x1).Os jogos serão conforme cruzamento abaixo: 
Venc. 1º jogo x Venc. 8º jogo | Venc. 2º jogo x Venc. 7º jogo | Venc. 3º jogo x Venc. 6º jogo | Venc. 4º jogo x Venc. 5º jogo 

 
9.4 | SEMIFINAL 
9.4.1 | Tanto na Série Ouro como na Série Prata serão disputadas em jogos de ida. Havendo empate, o jogo se definirá 
na disputa de tiros livres, com 5 cobranças para cada equipe, alternadamente. Em caso de empate, a disputa segue com 
as cobranças alternadas (1x1).Os jogos serão conforme cruzamento abaixo: 
Venc. 1º jogo x Venc. 4º jogo | Venc. 2º jogo x Venc. 3º jogo 



 
 

REGULAMENTO 
TORNEIO CTC/CONSTRUTORA DIAMOND DE MINIFUTEBOL 2020 

 

 
Página 4 de 4 

 

 
9.5 | FINAL 
9.5.1 | Tanto na Série Ouro como na Série Prata, as duas equipes vencedoras na fase Semifinal farão jogo único pela 
disputa do titulo; 
9.5.2 | Havendo empate no tempo normal, o jogo se definirá na disputa de tiros livres, com 5 cobranças para cada 
equipe, alternadamente. Em caso de empate, a disputa segue com as cobranças alternadas (1x1). 
 
 
 
10 | PREMIAÇÃO   
10.1 | Campeão e Vice-campeão da Série Ouro e Série Prata; 
10.2 | Troféu Disciplina 
10.2.1 | Será considerada equipe com melhor disciplina, aquela que obtiver a menor média de disciplina, ou seja, somando a 
disciplina em todo campeonato e dividindo pelo número de jogos; 
10.2.2 | Em caso de empate, todos serão premiados; 
10.3 | Equipe Menos Vazada; 
10.3.1 | Será considerada Equipe Menos Vazada, aquela que obtiver a menor média de gols sofridos, ou seja, somando os gols 
sofridos em todo campeonato e dividindo pelo número de jogos; 
10.3.2 | Em caso de empate, todos serão premiados; 
10.4 | Goleador; 
10.4.1 | Será considerado goleador o atleta que mais gols marcados no Campeonato; 
10.4.2 | Em caso de empate entre um ou mais atletas, todos serão premiados; 

 
11 | DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 | Os casos omissos serão decididos e/ou julgados pelo Departamento de Minifutebol e/ou pela Junta Conciliadora; 
 
11.2 | O presente regulamento complementa as disposições do Regimento do Minifutebol CTC e está aprovado pelo 
Departamento de Minifutebol do Clube Tiro e Caça, entrando em vigor na data de sua publicação; 
 
11.3 | O Departamento de Minifutebol do CTC expedirá normas e instruções complementares que se fizerem 
necessárias durante o campeonato. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gabriel Scheuer de Carvalho 

  

 

 

Rafael de Oliveira 

Vice-presidente de Esportes  Diretor de Minifutebol 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lajeado, 09 de Outubro de 2020. 


