I ‐ REGULAMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE
FUTEBOL SOCIETY DE VETERANOS

Art.1 – O presente regulamento interno tem por finalidade disciplinar as atividades do
departamento de futebol society de veteranos do Campestre Clube Celso Baptista
Dias, a todos os seus associados, participantes do futebol recreativo adulto veterano,
conforme disposições estatutárias vigentes.
Art.1 – A admissão do associado para prática desportiva referida no artigo anteriores,
condiciona a plena aceitação pelas partes, das normas contidas neste regulamento.

II ‐ DA ADMISSÃO
Art.3 – A admissão no quadro de associados veteranos do Campestre Clube Celso
Baptista Dias, somente se efetivará após o candidato satisfazer as seguintes condições:
I – Ser associado do Campestre Clube Celso Baptista;
II – Contar com idade mínima de 30 anos, sendo que exceções deverão ser
avaliadas pela Diretoria;
III – Aceitar as demais condições do presente regulamento.

III ‐ DA DIRETORIA
Art.4 – O diretor departamental será nomeado pelo presidente do C.C.C.B.D, para
mandato de 2 (dois) anos, com duração coincidente ao do presidente.
PARAGRAFO ÚNICO – Em vacância do cargo de diretor, o presidente do
C.C.C.B.D nomeará seu substituto.
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Art.5 – Compete á diretoria as seguintes atribuições abaixo:
I – Representar todos os associados participantes do futebol recreativo adulto
(veterano) em assuntos referentes ao departamento, devendo, portanto, manter a
integração, a boa ordem e zelar para que haja harmonia entre os associados,
contribuindo para um ambiente agradável e sadio;
II – Promover a organização dos treinos/jogos, zelando pela disciplina e pleos
objetivos propostos.
III – Promover a aplicação de medidas disciplinares a qualquer dos associados
que a elas derem motivos, não acobertando as mesmas.

VI – DAS OBRIGAÇOES DOS ASSOCIADOS
Art.6 – Constituem obrigações dos associados os seguintes itens abaixo:
I – Observar rigorosamente o horário das atividades estabelecidas pela
diretoria;
II – Desempenhar esportivamente as suas atividades e manter para com os
diretores e companheiros o Maximo respeito e lealdade, evitando a ocorrência de
acidentes e palavras de baixo calão ou gestos obscenos e práticas semelhantes;
III – Zelar pelo patrimônio do C.C.C.B.D, colaborando pela manutenção das
instalações;
III – Comunicar á secretaria as alterações de endereços, telefone para
atualização de dados cadastrais do sócio;
IV – Dirigir á diretoria por escrito toda e qualquer reclamação ou sugestão
sobre atividades e organização.
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VII – DOS MATERIAIS ESPORTIVOS
Art.7 – Para a pratica esportiva deverá ser obrigatório os seguintes itens abaixo:
I – Os materiais esportivos de propriedade do clube deverão ser utilizados com zelo
(coletes, camisas e bolas).
II – Compete á diretoria manter e zelar pela conservação de todo o material utilizado
pelo departamento;
III – Após os treinamentos ou jogos, os associados deverão devolver ao zelador
responsável os materiais utilizados.

VIII – REGULAMENTO DO FUTEBOL SOCIETY
Art.8 – Dos dias e horário das partidas. (horário disponível em agenda social – Link:
http://www.campestreclube.com/?pg=agenda_social
I – Os jogos amistosos no domingo ou em outro dia deverão ser marcados pela
diretoria com conhecimento do presidente do C.C.C.B.D.
Duração das partidas:
Primeira partida – 30 minutos.
Segunda partida – 20 minutos.
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I – Na primeira partida a equipe vencedora permanecerá em campo para mais uma
partida. Em caso de empate será tirado par ou impar para definir a vencedora.
II – A partir da segunda partida cada equipe disputará 2 (dois) jogos seguidos.
III – Na(s) ultima(s) partida(s) o jogador que quiser sair antes do previsto, deverá avisar
os demais antes do início da partida e, havendo jogadores “de fora” deverá ceder seu
lugar a quem se dispuser a jogar até o final previsto, obedecendo á ordem da lista.
IV – Em caso de empate na primeira partida, havendo dois times “de fora” (completos)
sairão às duas equipes que empataram. Nesse caso a segunda partida terá também
duração de 30 (trinta) minutos, permanecendo em campo para a terceira partida. (Os
jogadores que empataram na primeira partida poderão voltar a jogar obedecendo á
ordem da lista de presença (ordem de chegada), ficando desfeitas as equipes iniciais.

IX – DA LISTA DE PRESENÇA
I – os nomes dos participantes serão assinados de acordo com a ordem de chegada ao
clube.
•

•

Considera‐se falta grave, passível de punição:
o ASSINAR POR QUEM NÃO SE ENCONTRA NO CLUBE
o SOLICITAR POR TELEFONE A INSCRIÇÃO DE SEU NOME NA LISTA.
o ASSINAR E RETIRAR‐SE DO CLUBE SEM TIRAR SEU NOME NA LISTA.
o ASSINAR E RETIRA‐SE DO CLUBE SEM RETIRAR SEU NOME DA LISTA.
O jogador que não estiver no campo no momento inicial da partida perderá seu
lugar para próximo. Nesse acaso o nome será recolocado no final da lista de
presença, ao chegar no campo.
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XI – DA FORMAÇÃO DAS EQUIPES.
I – Para a primeira partida as equipes serão formadas por jogadores de nível técnico
semelhante, escolhidos pela diretoria de futebol ou por dois jogadores de mesmo nível
técnico, que ficarão em equipes opostas.
II – Para as demais partidas será obedecida a ordem direta da assinatura na lista de
presença.
III – Os goleiros terão preferência na formação das equipes, desde que estejam no
campo no momento do inicio da partida.
IV – Na hipótese de faltar jogadores numa equipe de fora essa completada com
jogadores as equipe perdedora, de acordo com a ordem na lista de presença (ordem
de chegada). IMPORTANTE: no caso da saída de uma jogador durante uma partida já
iniciada, seu substituto não perderá seu lugar na lista, tendo o direito de continuar
jogando se for o caso, obedecendo á ordem da lista.
V – No caso de saída de uma ou mais jogadores do time vencedor após o final da
primeira partida o (s) substituto (s) será(ão) o (s) jogador(es) cujo nome consta na lista,
por ordem de chegada, imediatamente após o ultimo jogador que está entrando com
o time de fora. Os jogadores que entraram para completar deverão deixar o campo de
jogo e passarão a ser os últimos da lista. Se nessas condições nenhuma jogador da lista
de espera quiser entrar, as vagas serão ocupadas por jogadores da equipe perdedora.
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XII – DO JOGO
I – Faltas e mão na bola serão penalizadas com a cobrança de tiro indireto, mesmo
dentro da área, exceto quando a mão evitar o gol, devendo o adversário respeitar a
distancia de três passos normais.
II – Não será considerada falta, a bola na mão quando o braço estiver colocado junto
ao corpo.
III – Mão na bola voluntária, dentro da área, com o objetivo de evitar o gol, será
penalizada com tiro livre direto (pênalti)
IV – Na falta de um juiz, as faltas deverão ser marcadas (cantadas) pelo jogador que
sofrer a falta. No caso de mão na bola, será marcada por um adversário próximo da
jogada.
V – A reposição de bola pela linha de fundo (tiro de meta) será feitas pelo goleiro, com
as mãos.
VI – Os escanteios (tiro de canto) serão cobrados com os pés, com tiro indireto (não
sendo válido o chamado gol olímpico)
VII – No caso de recuo de bola voluntario com os pés para o goleiro, esse não poderá
recebê‐la com as mãos, sendo essa infração punida com tiro livre indireto.

Campestre Clube Celso Baptista Dias – Todos os Direitos Reservados. : 2011 ‐ 2012

XIII – SERÁ CONSIDERADA FALTA GRAVISSIMA, PASSÍVEL
DE PUNIÇÃO, CONSOANTE AO DISPOSITIVO NO ARTIGO
20 DO REGIMENTO INTERNO.
I – Agressão física ou verbal, ao juiz e jogadores.
II – Uso de palavras de baixo calão, provocações, insultos e participação em tumultos.
III – Atitudes antiesportivas, faltas violentas ou desleais.
IV – Descumprir ou instigar o descumprimento do regulamento.

XIV – INTERDIÇÃO E LIBERAÇÃO DO CAMPO
I – A interdição e/ou liberação do campo de futebol é de competência da diretoria de
futebol, podendo também ocorrer por ordem direta da presidência do clube.

XV – COLETES E BOLAS
I – O material esportivo utilizado deverá ser devolvido ao funcionário responsável após
o termino das partidas, sendo essa responsabilidade dos jogadores da ultima partida
(no caso de bola ficar em local de difícil acesso, o funcionário responsável deverá ser
comunicado).
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O presente regulamento, elaborado e aprovado pela diretoria de futebol society
veteranos e Diretoria do clube, entra em vigor nessa data, revogando‐se o
regulamento anterior.

Lavras, 15 de fevereiro de 2008.

Diretoria de Futebol Society Veteranos

Campestre Clube Celso Baptista Dias
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