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REGULAMENTO DO TORNEIO DE FÉRIAS CTC 2020 

 

O Setor de Esporte e Lazer do Clube Tiro e Caça, no uso de suas atribuições, institui o REGULAMENTO DO TORNEIO 

DE FÉRIAS CTC 2020, que se regerá pelas disposições seguintes: 

 

1- INÍCIO E PARTICIPANTES 
 

1.1. A reunião técnica do torneio foi realizada pelo Setor de Esporte e Lazer no dia 07/01/2020, às 19h, no Salão 

Rústico do Clube Tiro e Caça;  

1.2. O torneio iniciará no dia 14/01/2020; 

1.3. Os jogos serão realizados nas terças e quintas-feiras à noite, a partir das 19h; 

1.4. Equipes participantes: 

               

1 – Aliança/Spalim/Temperos Malvi 9 – Borussia/Imojel  
2 – Bitterflex  10 – 100 Pressão/CBM 
3 – Coroas Mirim/ Lyall  11 – Exxtraclasse 
4 – Smurfs  12 – Resenha FC 
5 – Amnésia  13 – Capitão América 
6 – Lesionados FC 14 – Supérfluos 
7 – UsGuri 15 – Shark Attack  
8 – Four 16 – Toca Água  

 
 
2 - INSCRIÇÕES 
 

2.1.   Foram consideradas inscritas no torneio as equipes que preencheram e enviaram a ficha de inscrição 

que está disponível no site do clube, www.ctclajeado.com.br/inscricao-minifutebol, até o dia 4 (quatro) 

de janeiro; 

2.2.  As inscrições de atletas serão permitidas até o final da primeira fase do torneio; 

2.3. 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; 

2.4.   As inscrições ou modificações de atletas e treinadores deverão ser feitas mediante o preenchimento 

do formulário disponível no site do CTC, www.ctclajeado.com.br/inscricao-minifutebol, até às 

11h30min do dia da rodada, na qual se pretenda e possa atuar o associado. Não poderão ser feitas 

inscrições de atletas e treinadores na súmula na hora do jogo; 

2.5. Cada equipe deve inscrever no mínimo 15 (quinze) e no máximo 22 (vinte e dois) atletas; 
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3 -  TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

3.1 Para este torneio será cobrada a taxa de R$ 200,00 por equipe. Data de pagamento é 29/01/2019; 

3.2 A equipe que não efetuar o pagamento até a data estipulada será eliminada da competição e os atletas 

inscritos ficarão suspensos para a próxima competição (Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020); 

 

4 -  CARTÕES AMARELOS E VERMELHOS 
 

4.1 O atleta/treinador que receber 3 (três) cartões amarelos será suspenso 1 (um) jogo do torneio; 

4.2 O atleta/treinador que receber o cartão vermelho estará automaticamente suspenso para a próxima 

partida; 

4.3 O atleta/treinador que for expulso duas vezes (por qualquer motivo) será eliminado do torneio;  

4.4 O atleta/treinador expulso por agressão ou tentativa de agressão será eliminado do torneio; 

4.5 Os cartões amarelos não serão zerados na passagem de uma fase para outra; 

 

5 -          CRITÉRIOS PARA DESEMPATE (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 MD - Melhor Defesa; 

5.7 CD - Confronto Direto (quando o empate ocorrer apenas entre duas equipes); 

5.8 GA - Gol Average. 

 

 

6 -          CRITÉRIOS PARA DESEMPATE (2ª FASE) 

 

6.1 PG - Pontos Ganhos na Fase; 

6.2 MPG - Média de Pontos Ganhos nas duas fases; 

6.3 POS – Posição da equipe na 1ª fase; 

6.4 MDISC – Média da Disciplina nas duas fases; 

6.5 NV - Número de Vitórias nas duas fases; 

6.6 SG - Saldo de Gols nas duas fases; 

6.7 GP - Gols Pró nas duas fases; 

6.8 MD - Melhor Defesa nas duas fases; 

6.9 CD - Confronto Direto (quando o empate ocorrer apenas entre duas equipes); 

6.10 GA - Gol Average. 
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7- DISPUTA 
 
7.1        1ª FASE 

7.1.1 As rodadas serão realizadas conforme ordem do carnê de jogos estabelecido pelo Setor de Esporte e Lazer do 

Clube Tiro e Caça; 

7.1.2 Quando houver o cancelamento da rodada por quaisquer motivos na terça-feira, esta passará para a próxima 

quarta-feira, cancelando novamente, passa para a próxima quinta-feira e as próximas rodadas serão 

empurradas uma data à frente. Quando a rodada for cancelada na quinta-feira passará para a próxima 

segunda-feira, cancelando novamente, passa para a próxima terça-feira e as próximas rodadas serão 

empurradas uma data à frente; 

7.1.3 Serão quatro grupos, Grupo A, Grupo B, Grupo C e Grupo D, sendo quatro equipes por grupo, onde jogam 

todas contra todas dentro do seu grupo em turno único. Os dois primeiros colocados de cada grupo se 

classificam para a Série Ouro e os dois últimos disputarão a Série Prata. 

7.1.4 Tanto a Série Ouro como a Série Prata serão divididas em dois grupos, Ouro 1 e Ouro 2, Prata 1 e Prata 2, 

onde jogarão todos contra todos dentro dos grupos. Os dois melhores dos grupos Ouro 1 e Ouro 2 fazem as 

Semifinais da Série Ouro e os dois melhores dos grupos Prata 1 e Prata 2 fazem as Semifinais da Série Prata. 

7.1.5 Seguem abaixo as posições que irão classificar para Ouro 1, Ouro 2, Prata 1 e Prata 2: 

 

 OURO 1      OURO 2 

 1º Colocado Grupo A    2º Colocado Grupo A 

 2º Colocado Grupo B    1º Colocado Grupo B 

 1º Colocado Grupo C    2º Colocado Grupo C 

 2º Colocado Grupo D    1º Colocado Grupo D 

 

 PRATA 1      PRATA 2 

 3º Colocado Grupo A    4º Colocado Grupo A 

 4º Colocado Grupo B    3º Colocado Grupo B 

 3º Colocado Grupo C    4º Colocado Grupo C 

 4º Colocado Grupo D    3º Colocado Grupo D 

 

7.2  SEMIFINAIS – SÉRIE OURO E PRATA 

7.2.1 Nesta fase os jogos serão entre as equipes classificadas da Segunda Fase.  

7.2.2 Será realizado somente um jogo, havendo empate no tempo normal, a vaga se definirá na disputa de tiros 

livres, com 5 cobranças para cada equipe alternadamente, se empatar, a disputa segue com as cobranças 

alternadas (1x1). 

 Confrontos das Semifinais: 

 

SÉRIE PRATA 

1º Colocado do Grupo Prata 1 x 2º Colocado do Grupo Prata 2 

1º Colocado do Grupo Prata 2 x 2º Colocado do Grupo Prata 1 
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SÉRIE OURO 

1º Colocado do Grupo Ouro 1 x 2º Colocado do Grupo Ouro 2 

1º Colocado do Grupo Ouro 2 x 2º Colocado do Grupo Ouro 1 

 

7.3   FINAL – OURO E PRATA 

7.3.1 Neste campeonato teremos 1 (um) campeão da Série Ouro e 1 (um) campeão da Série Prata; 

7.3.2 Nesta fase haverá somente um jogo para disputa do título, tanto da série ouro, como da série prata; 

7.3.3 Havendo empate no tempo normal, o jogo se definirá na disputa de tiros livres, com 5 cobranças para cada 

equipe alternadamente, se empatar, a disputa segue com as cobranças alternadas (1x1). 

 

8- HORÁRIO DOS JOGOS 
 

8.1. A tolerância de 10 (dez) minutos valerá somente para o primeiro jogo. Nos demais jogos não haverá tolerância. 

O tempo de tolerância será marcado pelo cronômetro digital. A equipe que extrapolar esse tempo perderá o 

jogo por W.O, o escore final será de 2 x 0 (dois a zero), a equipe causadora do W.O será considerada 

perdedora do jogo e eliminada da competição. 

8.2. A confirmação da rodada se dará até às 16h do dia em que será realizada a mesma. 

 

9- OBSERVAÇÕES GERAIS 
 

9.1. A equipe que iniciar a partida com 6 (seis), 7 (sete) ou 8 (oito) atletas poderá completar o time até o final da 

partida, inclusive ter atletas reservas; 

9.2 Os jogos da 1ª Fase, 2ª Fase e Semifinais serão de 2 tempos de 20 minutos com o último minuto de cada 

tempo cronometrado. Na final da Série Ouro e da Série Prata os jogos serão de 2 tempos de 25 minutos com o 

último minuto de cada tempo cronometrado; 

9.3 O associado que estiver com a sua situação financeira irregular perante o Clube terá na súmula de jogo, no 

campo assinatura, escrito “ARTIGO 58”, o que alerta sobre a falta de pagamento da mensalidade e/ou NP. O 

associado poderá participar do jogo se comprovar sua regularidade na administração do CTC até 24 horas 

após o jogo. Somente serão considerados os pagamentos efetuados até o dia útil anterior ao da realização do 

jogo. O Clube Tiro e Caça não reconhecerá depósito em conta corrente, para efeito de regularização; 

9.4 Os atletas ou treinadores suspensos de 2019 que ainda possuem punição para cumprir, deverão cumprir neste 

torneio; 

9.5 Fazem parte deste torneio os seguintes documentos: 

 Regulamento do Torneio de Férias CTC 2020; 

 Regimento do Minifutebol CTC 2020; 

 Regras do Minifutebol CTC 2020; 

 Código de Justiça Desportiva do Minifutebol CTC 2020; 

 Estatuto Social do CTC; 

9.6. Os casos omissos serão julgados pela Junta Conciliadora; 

9.7. O presente Regulamento está aprovado pela Diretoria de Minifutebol do Clube Tiro e Caça e entra em vigor a 

partir da data de sua publicação. 
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10- PREMIAÇÃO 
 

10.1  1º, 2º colocados do Torneio de Férias 2020 (Troféus e Medalhas); 

10.2 Goleador; 

10.3 Defesa Menos Vazada; 

10.3.1 Para o prêmio de Defesa Menos Vazada será considerada a média de gols sofridos por jogo; 

10.4  Troféu Disciplina 

10.4.1 Receberá este troféu a equipe que obtiver a menor média, somando a disciplina em todo o 

campeonato e dividindo pelo número de jogos; 

 

11- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

11.1 Os casos omissos serão julgados pelo Departamento de Minifutebol do Clube. 
 
 

Gabriel Scheuer de Carvalho Rafael de Oliveira 

Vice Presidente de Esportes Diretor do Minifutebol 

 
 

Lajeado, 09 de janeiro de 2020. 


