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Seção I

Da Finalidade

Art.  1º  -  O  campeonato  de  futebol  suíço  é  uma  iniciativa  da  Diretoria

Executiva  e  da  Coordenadoria  de  Esportes,  tendo  por  finalidade  difundir  e

desenvolver a prática desse desporto, priorizando a socialização de forma saudável

entre os associados do  Londrina  Country  Club,  e  será  regido  pelas  normas

do  presente regulamento.

Parágrafo único. O 1º semestre campeonato Interno de Futebol Suíço – Categoria

Livre – terá o seu início no dia 08/fevereiro/2020. 

Seção II

Da Organização

Subseção I

Da atribuição organizacional

Art.  2º -  A Coordenadoria de Esportes do  Londrina Country Club  terá a

atribuição  de  organizar  o  evento,  determinando  a  tabela  dos  jogos,  horários,

campos, entre outros assuntos pertinentes, com amplos e totais poderes, cabendo

a esta a organização técnica e administrativa.
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Subseção II

Das Categorias e Participantes

Art.  3º  -  O  Campeonato  será  disputado  exclusivamente  por  associados

e respectivos dependentes que não possuam quaisquer débitos junto à Tesouraria

do clube.

§  1º  Consideram-se  débitos:  as  mensalidades  sociais;  as  mensalidades

das modalidades  esportivas;  todas  as  taxas  de  frequência  de  convidados

previstas  no Regimento Interno; os  cheques caução de uso da churrasqueira; a

autorização de débito  por  irregularidade da equipe durante  o campeonato de

futebol;  as  taxas  de locação  dos  espaços  do  clube;  os  danos  ao  patrimônio

do  clube  que  não  foram ressarcidos; bem como qualquer outro valor que possa

vir a ser apurado.

§ 2º A secretaria do clube está autorizada a receber os débitos em atraso aos

sábados que acontecerem as rodadas, no horário das 8h às 14h. O pagamento do

boleto através de ficha de compensação do sistema bancário poderá ser feito pela

internet, nas casas lotéricas e nos bancos, a qualquer horário da sexta-feira que

anteceder a rodada.

Art. 4º - Em havendo jogador com quaisquer débitos em atraso, a equipe deste

jogador  perderá  automaticamente  os  pontos  porventura  ganhos  na  partida,  caso

tenha vencido ou empatado a mesma, quando fizer constar o número de sua camisa

na súmula de jogo, ainda que o mesmo não tenha atuado na partida. Neste caso, o

resultado final da partida será considerado 1x0 para o time adversário, não sendo

computados, para efeito do saldo de gols e de artilharia, os gols marcados durante a

partida.

§  1º  Os  cartões  porventura  recebidos  pelos  jogadores  serão  computados

normalmente, inclusive os dos jogadores irregulares.
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Art. 5º - É ilimitado o número de inscrição de atletas por equipe, respeitado o

disposto no artigo 8º.

§ 1º Na categoria livre poderão participar atletas que tenham nascido até o dia

31 de dezembro de 2005, não se admitindo os nascidos posteriormente a esta data.

 § 2º A inscrição e participação dos atletas menores de 18 (dezoito) anos estão

condicionadas  ao  preenchimento  e  reconhecimento  de  firma  no  formulário  de

autorização  dos  pais  ou  responsável  legal,  que  se  encontra  à  disposição  no

endereço eletrônico: www.londrinacountryclub.com.br, ou junto à Secretaria do LCC,

não se admitindo outra forma.

Subseção III

Das Inscrições

Art.  6º -  As inscrições das equipes dar-se-ão mediante o preenchimento e

assinatura, por seus representantes, da ficha de inscrição, que deverá ser retirada

na secretaria do clube, bem como a efetivação do pagamento da taxa de inscrição

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), importância essa que deverá ser paga até

o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início do campeonato.

§ 1º O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará à equipe a

exclusão do campeonato.

        § 2º O representante de cada equipe será o responsável em relação a sua equipe 

perante a Coordenadoria de Esportes:

a)  na sua ausência, responderá o segundo indicado na ficha oficial;

b)  na ausência de ambos, responderá o próximo jogador constante na ficha 

de inscrição do atual torneio e assim sucessivamente.

§ 3º A ficha de inscrição da equipe deverá ser entregue até as 18 horas do dia

23/01/2020, na Secretaria do clube.



REGULAMENTO FUTEBOL 2020
1º semestre

§ 4º No ato da inscrição será preenchida autorização de débito no valor de R$

500,00 (quinhentos reais), a ser lançado na mensalidade do representante da equipe

infratora, para caso de penalização por irregularidade.

§ 5º Caso ocorra o lançamento previsto no parágrafo anterior, devido a alguma

irregularidade   da   equipe   durante   o   campeonato, deverá   ser   preenchida

nova  autorização  de  débito  no  valor  de  R$  500,00  (quinhentos  reais),  antes  da

realização da próxima rodada a ser disputada pela equipe infratora, sob pena de

eliminação da equipe do campeonato, sem direito ao reembolso de qualquer valor

pago a título de inscrição e penalização.

Art. 7º -  Os atletas serão considerados inscritos pela equipe que preencher o

seu  nome  na  ficha  de  inscrição,  na  hipótese  de  não  ter  começado  ainda  o

campeonato, ou que faça constar o número de sua camisa na súmula do jogo, caso

já tenha se iniciado o campeonato.

Art. 8º - As equipes poderão inscrever jogadores que ainda não foram inscritos

no campeonato, até a antepenúltima  rodada da fase de classificação para poderem

disputar as fases seguintes.

§ 1º Considera-se inscrito o atleta por uma equipe, quando fizer constar o

número de sua camisa na súmula de jogo, ainda que o mesmo não tenha atuado na 

partida.

§ 2º O atleta que já tenha sido inscrito por uma equipe, ou seja, que tiver feito

constar o número de sua camisa na súmula de jogo, não poderá trocar e atuar por

outra equipe até o final do campeonato.

Subseção IV

Da Fórmula de Disputa

Art. 9º - A fórmula de disputa dos 19 (dezenove) times inscritos no campeonato

será a seguinte:
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§ 1º Na 1ª fase deste campeonato realizado no 1º semestre do ano de 2020,

serão  disputadas  02  (duas)  séries,  denominadas  de  “A”  e  “B”,  observando-se  a

classificação obtida na 1ª fase do campeonato anterior, realizado no 1º semestre do

ano de 2019, resultando na seguinte formação:

a) a série “A” será formada por 10 (dez) times;

b) a série “B” será formada por 09 (nove) times;

c)  nessa primeira fase os times de cada grupo jogarão contra os times da

mesma série, em turno único.

§ 2º Os jogos da 2ª fase, denominada quartas de final, serão disputados pelos

08 (oito) primeiros colocados de cada uma das séries da 1ª fase, da seguinte forma:

- Jogo 1 - 1º colocado X 8º colocado;

- Jogo 2 - 2º colocado X 7º colocado;

- Jogo 3 - 3º colocado X 6º colocado;

- Jogo 4 - 4º colocado X 5º colocado.

§ 3º Caso algum jogo desta 2ª fase terminar empatado, a vaga para a terceira

fase será do time melhor classificado na primeira fase do campeonato.

§ 4º Na 3ª fase, denominada semi-final, os vencedores dos confrontos da 2ª

fase (jogos de 1 a 4) jogarão entre si, em jogo único, sendo que, em caso de empate,

os jogos serão decididos através da cobrança alternada de 05 (cinco) penalidades

máximas   ou   quantas   mais   se   fizerem   necessários, batidas   por jogadores

que encerrarem a partida jogando.

- Jogo 6 – vencedor do jogo 1 x vencedor do jogo 4;

§ 5º Na fase final não haverá disputa entre o 3º e 4º colocados. Quem somar o maior 
número de pontos durante o campeonato ficará em 3º
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- Jogo 7 – vencedor do jogo 2 x vencedor do jogo 3.

§  6º  Os vencedores  dos jogos  6  e  7  disputarão  a  final  de  cada  série  do

campeonato. Em caso de empate nesta partida haverá prorrogação de 10 minutos

e, em caso de permanência da igualdade no placar, o jogo será decidido através da

cobrança alternada de 05 (cinco) penalidades máximas ou quantas mais se fizerem

necessários, batidas por jogadores que encerrarem a partida jogando.

§ 7º  Ao  final  da fase de classificação zeram-se  os cartões,  exceto  para os

atletas  ou  representantes  técnicos  que,  punidos  com algum cartão,  tenham que

cumprir  a  correspondente  penalidade  prevista  neste  regulamento.  Para  participar

dessa fase o atleta deverá ter participado no mínimo 03 (três) partidas na fase de

classificação.

§ 8º Conforme definido no arbitral realizado no dia 23 de janeiro de 2020, para a

disputa  do  campeonato  a  ser  realizado  no  primeiro  semestre  de  2020,  será

observado o seguinte:  na série “A” serão rebaixados para a série “B” os 2 (dois)

últimos colocados na fase de classificação e na série “B” ascenderão para a série “A”

os 2 (dois) primeiros colocados do grupo B .

§ 9º Caso alguma equipe que tenha se classificado para a série “A”, venha a

desistir  de  participar  do  próximo  campeonato,  ascenderá  para  a  série  “A”  o  3º

colocado  da  série  “B”  ou  aqueles  que  venham ser  sucessivamente  convocados,

conforme a classificação final da série “B”.

§ 10º O representante da equipe assinalado na ficha de inscrição será o titular

da    vaga    no    próximo    campeonato.    Se    houver    um    desentendimento ou

desmembramento do time este representante terá o direito de inscrever o time no

próximo campeonato.  Caso este representante não deseje mais participar dos
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Campeonatos   o   segundo   membro   da   lista   de   inscrição   do   time   no

último campeonato, e assim sucessivamente, assumirá a titularidade deste direito.

§ 11º Sempre que houver a inscrição de novos times isso ocorrerá na série

“B”. Caso seja necessário, a critério da Diretoria Executiva do clube, remanejar o

número de times em cada série, isso deverá seguir critérios técnicos e esportivos.

Subseção V

Das Regras

Art.  10º -  Cada equipe deverá iniciar a partida com o número mínimo de 06

(seis) atletas, e no máximo de 08 (oito) atletas em campo.

Parágrafo único.  É ilimitado o número de substituições de atletas durante as

partidas.

Art. 11º - As regras do jogo serão estabelecidas da seguinte forma:

I -  Caso aconteça o recuo de bola ao goleiro intencionalmente, com qualquer

parte do corpo, o mesmo não poderá fazer uso das mãos. Caso tal fato aconteça o

árbitro  marcará  um tiro  livre  indireto  e  anotará  como  falta  cumulativa  da  equipe

infratora;

II -  Não haverá tiro de meta com os pés.  Quando a bola sair pela linha de

fundo, sendo tocada por último por um jogador da equipe que estiver atacando, a

reposição só será permitida com as mãos e pelo goleiro. Se o árbitro julgar que o

goleiro, estando com a bola em jogo, “perde tempo”, retendo-a por mais de 06 (seis)

segundos,  deverá  marcar  tiro  livre  indireto  contra  o  mesmo e  anotar  como falta

cumulativa.  Caso ocorra no tiro de meta o mesmo poderá ser punido com cartão

amarelo e não será anotado como falta cumulativa;
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III  -  O gol de tiro inicial  valerá e a bola não precisa ser  girada toda a sua

circunferência;

IV -   A  cobrança do arremesso lateral  poderá ser  feita  tanto  com as mãos

quanto com os pés;

V - Na cobrança do arremesso lateral com os pés o adversário deverá estar a

pelo menos três metros de distância da bola e a mesma deverá estar posicionada

fora da linha lateral. O atleta que irá executar o arremesso lateral deverá estar fora

do campo de jogo no momento da cobrança,  devendo esta ser  revertida caso o

mesmo adentre o campo durante o movimento do arremesso;

VI - Na cobrança do arremesso lateral executado com as mãos ou com os pés,

se a bola entrar diretamente no gol adversário a partida será reiniciada com tiro de

meta a favor da equipe defensora. No arremesso lateral executado contra a meta do

executor, se a bola entrar diretamente no gol a partida será reiniciada com tiro de

canto a favor da equipe atacante;

VII - Será adotada a substituição volante, ou seja, não haverá necessidade da

interrupção  da  partida  para  efetuar  as  substituições.   O  anotador  fiscalizará  a

substituição que deverá ser realizada em frente à mesa.  Para o procedimento ser

correto deverá o atleta que está em campo ultrapassar totalmente a linha lateral para

que  o  suplente  adentre  em  condições  legais  o  campo  de  jogo.   Caso  ocorram

irregularidades o árbitro da partida deverá aplicar uma advertência (cartão amarelo)

aos infratores;

VIII - Apenas a substituição do goleiro deverá ser comunicada ao árbitro, que

deverá autorizar apenas quando a bola estiver parada;

IX - Qualquer jogador poderá trocar de posição com o goleiro, devendo apenas

comunicar ao árbitro da partida, que deverá autorizar o procedimento quando a bola

estiver parada.

Art. 12º - As partidas terão duração de dois tempos de 30 (trinta) minutos, com

intervalo de no máximo 05 (cinco) minutos.
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Art. 13º - Cada equipe poderá ter, no máximo, 01 (um) representante técnico no

banco de reservas.

§  1º  O representante  técnico,  que   não precisará estar    uniformizado,  se

sujeitará às regras e penalidades previstas neste regulamento, inclusive quanto à

perda de pontos decorrentes da existência de débitos junto à Tesouraria do clube.

§ 2º Os atletas que não estiverem uniformizados não poderão permanecer no

banco de reservas.

§    3º  Não  poderão  permanecer  no  banco  de  reservas  os  atletas    e

representantes técnicos que forem expulsos ou desclassificados da partida, os que

estejam cumprindo suspensão disciplinar do campeonato, bem como as pessoas não

inscritas pela equipe.

§ 4º Qualquer pessoa que insistir em permanecer irregularmente no banco de

reservas  após ser  solicitado a se  retirar  terá  o  seu caso encaminhado ao órgão

disciplinar do clube.

Art. 14º -  Será obedecida a regra referente ao número de faltas cumulativas,

por tempo de jogo, com cobrança de tiro livre direto, na marca dos 12 (doze) metros,

sem barreira, a partir da 6ª (sexta) falta, inclusive, que é de anotação obrigatória pelo

árbitro da partida.

Parágrafo único. A falta técnica (disciplinar), que se caracteriza pela agressão

verbal feita por atleta ou representante técnico em relação ao árbitro, a atleta, torcida

ou outros, será considerado falta cumulativa. Se ocorrer após a 5ª (quinta) falta, será

cobrado tiro livre direto na marca dos 12 (doze) metros.
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Art. 15º - Em relação aos cartões fica estabelecido:

a)   03 (três) cartões amarelos: o atleta   ou   representante   técnico   estará

suspenso por 01 (uma) partida;

b) 01 (um) cartão azul: o atleta ou representante técnico estará desclassificado

da partida em andamento;

c)  02 (dois) cartões azuis: o atleta ou representante técnico estará suspenso

por 01 (uma) partida;

d) 01 (um) cartão vermelho: o atleta ou representante técnico estará suspenso

por 01 (uma) ou mais partidas conforme o estabelecido no Art. 29º;

e)  a  partir  do  2º  cartão  vermelho,  inclusive,  toda  vez  que  o  atleta  ou

representante técnico voltar a ser penalizado com esse cartão, ainda que seja

expulsão simples, automaticamente terá sua pena duplicada, podendo ainda

ser agravada conforme o estabelecido no Art. 29º.

§  1º  O  não  cumprimento  do  disposto  neste  artigo,  quanto  à  suspensão

automática de atleta ou representante técnico, implicará à equipe infratora a perda

automática dos pontos e o placar será desconsiderado para efeito de classificação,

com a manutenção dos cartões porventura recebidos pelos jogadores. O placar será

de 1x0 em favor do adversário,  caso este tenha empatado ou sido derrotado ou

mantém-se o placar do jogo caso o time inocente tenha sido o vencedor do jogo.

    § 2º Fica estabelecido que, caso a aplicação do cartão vermelho se dê na última

rodada  do  campeonato,  o  atleta  ou  o  representante  técnico  deverão  cumprir  a

respectiva suspensão na próxima edição do campeonato, observado o disposto no

Art. 29º, deste Regulamento.

Art.    16º    -  É  terminantemente  proibida  a  permanência  de  atletas  e

representantes  técnicos que  forem expulsos  ou  desclassificados,  bem como de

torcedores, no banco de reserva e nos campos.
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Norma, o atleta  ou representante  técnico será relatado em súmula e à sua

punição será acrescentada 01 (uma) partida de suspensão.

§ 1º É responsabilidade do representante da equipe acompanhar o número de

cartões dos seus atletas que estará à disposição na Coordenadoria de Esportes.

§ 2º Os cartões aplicados a um  atleta  ou  representante  técnico  num  mesmo

jogo não são cumulativos, sendo que a penalização do cartão vermelho se sobrepõe

aos demais, e o azul se sobrepõe à penalização do cartão amarelo caso os cartões

azuis  e vermelhos  sejam  dados  de forma direta.  

Art. 17º - Em relação à pontuação, fica estabelecido o seguinte:

I - vitória equivale a 03 (três) pontos; 

II - empate equivale a 01 (um) ponto;

III - derrota equivale a 00 (zero) ponto.

Subseção VI

Dos Critérios de Desempate

Art. 18º - O critério de desempate na fase classificatória obedecerá à seguinte

ordem:

I - Pontos

II - Vitórias

III - Saldo de gols

IV - Gols pró
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V - Confronto direto

VI - Sorteio

Subseção VII

Dos Horários e Locais dos Jogos

Art. 19º - Os dias, locais e horários dos jogos, bem como a escala dos árbitros,

serão  estabelecidos  pela  Coordenadoria  de  Eventos   Esportivos,  devendo,  os

árbitros e as equipes, segui-los, prontamente.

§ 1º Somente os jogos escalados no 1º horário terão uma tolerância de atraso no

início  da  partida  de,  no  máximo,  15  (quinze)  minutos;  excedido  este  tempo,  o

árbitro será obrigado a anotar na súmula o W x O.

§ 2º Os jogos “decisivos”, assim entendidos pela Coordenadoria de Esportes,

deverão   ser   realizados   todos   no   mesmo   dia   e   horários   observando-se   a

disponibilidade dos campos.

Subseção VIII

Das Transferências e Cancelamentos

Art. 20º -  As rodadas ou jogos que, eventualmente, venham a ser canceladas

por  qualquer  motivo,  deverão  ser  realizados,  obrigatoriamente,  antes  do  início

da rodada subsequente.
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Art.  21º -  Os jogos em que for solicitada a transferência de data, de comum

acordo   pelos   dois   times, terão   a   sua   aprovação   condicionada   à   análise

da Coordenadoria de Eventos Esportivos.

Art.  22º -  A suspensão das rodadas ficará a critério exclusivo da Diretoria

Executiva, tanto em casos de chuva, quanto em virtude de fatos supervenientes.

Subseção IX

Das Irregularidades

Art.  23º -  Os atletas ou representantes técnicos que provocarem distúrbios,

tentarem desvirtuar as finalidades do campeonato, proferirem frases ou palavras de

baixo  calão  dentro  ou  fora  do  campo  de  jogo,  estarão  sujeitos  às  penalidades

dispostas neste regulamento,  sem prejuízo das previstas no Estatuto  do Londrina

Country   Club   e   na   Resolução da Diretoria Executiva -  Procedimento

Disciplinar, baseadas   em   relatórios   de testemunhas, e arbitragem .

Art.   24º -   O não cumprimento de  horários  e  locais  preestabelecidos pela

Coordenadoria  de  Eventos  Esportivos  implicará,  ao  time  faltoso,  a  aplicação

cumulativa das seguintes penalidades:

I - o resultado adverso em WxO (um a zero);

II - a perda de 01 (um) ponto na classificação;

III - o lançamento da autorização de débito na mensalidade do representante da

equipe, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
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§ 1º Serão computados 03 (três) pontos ganhos para a equipe que comparecer

no horário e local do jogo.

§ 2º Prevalecerá o placar de 1x0 para a equipe que comparecer, sem computar

a autoria deste tento para qualquer jogador da equipe que compareceu.

§ 3º No caso de não comparecimento das 02 (duas) equipes, será aplicado o

WxO para ambas, com a imposição das penalidades descritas nos incisos I a III,

deste artigo, para os dois times.

Art. 25º -  As equipes deverão se apresentar devidamente uniformizadas, com

camisas iguais e numeradas, e calções  e meiões cores iguais , podendo estar ou

não numerados. Apenas o goleiro deverá se apresentar com cores diferenciadas dos

demais, porém, numerada.

§ 1º O árbitro será responsável para dar condição de jogo, com anuência dos

dois representantes das equipes envolvidas, caso alguma equipe se apresente com

algum detalhe diferente no uniforme.

§ 2º Caso coincidam as mesmas cores, o árbitro fará o sorteio para saber qual

equipe  usará  coletes  que  serão  fornecidos  pela  Coordenadoria  de  Eventos

Esportivos.

§ 3º Não será permitido o uso do colete sem a camisa da equipe por baixo do

mesmo.

Art. 26º - A equipe que, por qualquer motivo, utilizar atleta irregular, perderá os

pontos eventualmente ganhos na referida partida em favor da equipe adversária.
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§ 1º Se uma equipe ou duas, jogando entre si, utilizarem atletas irregulares, o

resultado da partida não será somado à sua pontuação para efeito de classificação;

porém serão mantidos os cartões. O placar que irá prevalecer será o de derrota de

0X1 para a (s) equipe (s) infratora (s).

§  2º  A  equipe  que  intencionalmente  deixar  o  campo  de  jogo,  estando  em

desvantagem  no  placar,  sem  o  término  da  partida  pelo  árbitro,  será  declarada

perdedora, e o placar, os cartões e os gols serão mantidos. No caso de a evasão de

campo ocorrer com vantagem no placar ou com placar empatado, a equipe infratora

será  declarada  perdedora  pelo  placar  0X1  em favor  da  equipe  adversária.   Os

cartões serão mantidos.

§ 3º No caso previsto no § 2º acima também se aplicará a penalidade prevista

no inciso III do art. 24º.

Subseção X

Dos Recursos

Art.  27º -  O representante da equipe terá um prazo de 72 (setenta e duas)

horas, contado da divulgação da súmula da partida no site do clube, para entrar

com  eventual  recurso  ou  reclamação  quanto  ao  descumprimento  deste

regulamento, o qual deverá ser protocolado na secretaria do clube, durante o seu

horário  normal  de  expediente.  Recebido  o  recurso,  caberá  a  Coordenadoria  de

Eventos Esportivos,  no prazo máximo de 72 horas,  acatar  ou negar  o recurso,

ouvido o árbitro do jogo.

§  1º  Caso  o  representante  da  equipe  não  concordar  com  a  decisão  da

Coordenadoria de Esportes poderá interpor recurso, no prazo de 24 horas, junto à 
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Diretoria Executiva do Londrina Country Club, competente para o julgamento,

sendo que o cômputo dos pontos da partida ficará suspensos até o julgamento

final  deste  recurso;  entretanto,  os  cartões recebidos  por  ambas as equipes na

referida partida serão mantidos.

§ 2º A decisão da Diretoria Executiva será definitiva e irrecorrível.

§  3º  Todos  os  times  inscritos  neste  campeonato  reconhecem  de  maneira

irrevogável que a súmula do jogo, escrita e assinada pelo árbitro da partida, é o único

documento que se poderá levar em conta ao se discutir a interpretação de qualquer

incidente  ocorrido  durante  a  partida  para  efeitos  das  punições  esportivas.  A

interpretação dada pelo árbitro não poderá ser alvo de recurso. Apenas erros formais

ou de direito poderão ser questionados para efeito deste artigo e apenas quanto aos

efeitos esportivos.

Subseção XI

Do Encaminhamento

Art. 28º - Caso seja necessário denunciar associados por atos  de indisciplina

ao  órgão  disciplinar  do  clube  os  seguintes  elementos  poderão  ser  anexados  à

denúncia conforme estabelecido na Resolução Disciplinar do clube.

I - relatório do árbitro;

II - declarações dos envolvidos;

III - testemunhas por escrito e protocolados na secretaria;

IV – outros procedimentos comprobatórios , se 

disponíveis.
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Subseção XII

Das Penalidades

Art. 29º - As penalidades aos atletas e representantes técnicos para os casos

de cartão vermelho (expulsão) dar-se-ão da seguinte forma:

I – Infração leve:  suspensão de uma partida.  São  exemplos  deste  tipo  de

infração:  impedir  de  qualquer  forma  uma  clara  oportunidade  de  gol,  praticar

jogo brusco violento ao disputar uma jogada tendo a intenção de atingir a bola,

empurrar acintosamente  algum jogador adversário, provocar o público que assiste

à partida, discutir acintosamente com jogador adversário durante a partida, proferir

palavras de baixo  calão  dirigidas  ao  árbitro,  adversário  ou  público  durante  a

partida,   assumir  conduta   contrária   a   ética   desportiva   como  simulações,

desrespeitar  membros  da arbitragem, invadir o campo de jogo sem autorização da

arbitragem, etc;

II – Infração média: suspensão de duas partidas. São exemplos deste tipo de

infração: praticar jogo brusco violento ao disputar uma jogada não tendo intenção de

atingir  a  bola,  carrinhos  frontais,  laterais  ou  pelas  costas,  com  uso  de  força

excessiva e incompatível com o futebol embora sem intenção de causar dano físico

ao adversário, etc.

III – Infração grave:  suspensão de três partidas.  São exemplos deste tipo de

infração:   desferir   dolosamente   soco, tapa, cotovelada, cabeçadas   ou   golpes

similares em outrem durante a disputa de uma jogada, cuspir em outrem, etc.

IV – Infração gravíssima: eliminação do campeonato. São exemplos deste tipo

de infração: desferir socos, chutes, cabeçadas ou qualquer outra forma de agressão 
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física desvinculada da disputa da jogada ou durante rixa, conflito ou tumulto

ocorrido  durante  a  partida.   Diante  da  gravidade  dos  fatos  será  o  caso  será

encaminhado obrigatoriamente ao órgão disciplinar do clube.

V   –   caso   a   expulsão (cartão   vermelho) seja   seguida   de   reclamações

excessivas e/ou ofensas verbais (palavras de baixo calão): suspensão adicional de

uma partida;

VI  –  caso  a  expulsão (cartão  vermelho)  seja  seguida  de  agressão  verbal,

palavras de baixo calão, com insistência no ato, ou tentativa de agressão física ou

partir em direção ao árbitro ou atleta, sem consumação do fato: suspensão adicional

de  duas  partidas  além da  possibilidade  de  encaminhamento  do  caso  ao  órgão

disciplinar do clube;

VII – caso a expulsão (cartão vermelho) seja seguida de agressão física de

fato, desvinculada da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco

de causar dano ou lesão ao atingido: eliminação do campeonato em que ocorreu o

episódio, sendo   observada   a   majoração   do   disposto   no   art.   15, d), deste

Regulamento,  além do disposto no § 3º,  deste artigo.  Diante da gravidade dos

fatos  será  o  caso  será  encaminhado  obrigatoriamente  ao  órgão  disciplinar  do

clube. Não constitui infração a conduta destinada a evitar o confronto, a proteger

outrem ou a separar os contendores.

§  1º  Os  atletas  inscritos  e  representantes  técnicos,  uniformizados  ou  não,

quando  expulsos,  cumprirão   suspensão  automática.  Caso  este  atleta  ou

representante técnico esteja na arquibancada, atrapalhando o bom andamento da

partida e a ordem, poderá ter o seu caso levado ao órgão disciplinar  do  clube,

observado os critérios previstos nos incisos I a IV, do art. 28.

§ 2º Fica estabelecido que a aplicação das penalidades de expulsão previstas

nos incisos I a VII, deste artigo, se dará durante a realização deste campeonato e do

campeonato seguinte, caso seja necessário ao integral cumprimento da suspensão.
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§ 3º O cumprimento da aplicação da penalidade de eliminação do campeonato,

prevista nos inciso IV e VII, deste artigo, nunca poderá ser inferior ao número total de

rodadas do campeonato, menos uma, de maneira que o atleta ou o representante

técnico  que  venha  a  ser  eliminado  em  decorrência  da  aplicação  da  penalidade

a partir da 2ª rodada deste campeonato, automaticamente cumprirá a suspensão das

partidas no campeonato seguinte, até o limite necessário ao cumprimento integral da

penalidade aplicada.

§ 4º O cumprimento das penalidades previstas neste regulamento não exime o

atleta    ou   representante    técnico   infrator    do   dever    de   cumprir    a

penalidade,  porventura,  imposta  pelo  órgão  disciplinar  do  clube,  nos  termos  do

Estatuto do LCC.

§ 5º Para efeito do enquadramento esportivo das infrações nos incisos de I a VII

deste artigo será levado em consideração unicamente o estabelecido na súmula do

árbitro. Não há a possibilidade de recurso contra a interpretação dada pelo árbitro a

determinado lance.

Art.  30º -  As faltas puníveis com uma advertência de cartão amarelo são as

seguintes:

I - conduta antidesportiva;

II - infringir persistentemente as regras do jogo;

III - retardar o reinício do jogo;

IV - não respeitar a distância regulamentar em um tiro de canto ou um tiro livre;

V - abandonar deliberadamente o campo de jogo sem a permissão do árbitro; 

VI - realizar a substituição fora do local estabelecido.

§ 1º O representante técnico que sair da área técnica poderá ser punido com

cartão amarelo, azul ou vermelho, a critério do árbitro.
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§  2º  Caso  um  atleta  ou  representante  técnico  receba  um  segundo  cartão

amarelo em uma mesma partida o segundo cartão se converterá automaticamente

em cartão azul  sendo  que o primeiro cartão amarelo continuará computado para

efeito da punição por cartões amarelos acumulados prevista no Art. 5º alínea a).

Seção III

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 31º - As equipes deverão se trocar exclusivamente no vestiário masculino

do ginásio de esportes, antes e depois dos jogos, ficando proibidos de se trocarem

na sauna, bem como no vestiário das piscinas social e de natação.

§ 1º Nos dias dos jogos do campeonato o clube não fornecerá toalha e nem

chinelos da sauna. 

      § 2º Os representantes das equipes deverão orientar os atletas a manterem o

vestiário masculino do ginásio de esportes limpo e organizado.

Art. 32º - Todos os atos e ou punições previstas neste regulamento poderão ser

publicadas no endereço eletrônico do clube, bem como em jornais informativos e

afixados no interior do clube, para o conhecimento de todos os associados.

Art.   33º   - As   aplicações   das   penalidades, porventura   impostas   com

fundamento nos incisos I a VII, §§ 2º a 3º, todos do art.  29, do Regulamento do

Campeonato de Futebol do LCC, realizado no 1º semestre do ano de 2020, caso

necessário,  serão    cumpridas    alcançando    as    partidas    deste    novo

campeonato realizado no 2º semestre de 2020.

Art.  34º - Caso ocorra empate de artilheiros e defesa menos vasada , o atleta

que  jogar  mais  partidas  leva  o  troféu  e  se  permanecer  o  empate  o  atleta  mais

disciplinado é que ganha , se persisitir o time mais disciplinado e por fim  sorteio.



REGULAMENTO FUTEBOL
2020

1º
semestre

Art.   35º  -  Os casos omissos  serão  resolvidos  pela  Diretoria  Executiva  do
Londrina Country Club.

As novas mudanças das regras do Futebol: 

1-O texto da regra vai diferenciar mão na bola de defensor do atacante;

2-Cartão amarelo e vermelho para técnicos e integrantes do banco;

3-Bola ao chão em momento que a bola bater no árbitro;

4-Saída do jogador substituído pela linha do campo que estiver mais próximo;

5-Goleiro com um pé na linha do gol na cobrança de pênaltis;

6-Distância de 1 metro do atacante da barreira;

7-No tiro de meta e em falta dentro da área a favor da defesa, a bola não precisa mais sair

da área para entrar no jogo.


