REGULAMENTO DO XX TORNEIO 7 DE SETEMBRO
DE UNIÃO DE MINAS –MG
l – DAS INSCRIÇÕES
1º) As inscrições estarão abertas , a partir do dia (01) Primeiro de Agosto de 2018 , e a
sua confirmação deverá ser feita via E-mail esportes@uniaodeminas.mg.gov.br
,Whatsapp: Wesley-34 996924007 ; Ferreira 34 – 99974-6031 Junior 34 - 996529416. Anexar foto ou escanner da ficha de inscrição, até o dia (05) Cinco de Setembro
de 2018 , encerrando-se às 17:00 horas, no Departamento de Esporte de União de
Minas.( Avenida 05 , Nº 679)
Observação : No dia do Sorteio ( 07/09/2018) deverá ser apresentada a ficha de
inscrição original , ficha de inscrição de relação de atletas , documentos
pessoais originais e xerox ; e caso houver Atleta menor de idade deverá estar
munido da documentação adequada de acordo com o regulamento.
2°) A equipe que não preencher todas as vagas na ficha de incrição e havendo vagas,
poderá preenchê-la até 20 (vinte) minutos antes da sua primeira partida. Após a
primeira partida da Equipe as vagas disponiveis na lista serão bloqueadas, não
podendo mais ser inscrito nenhum atleta.
3°) Os atletas com idade entre (14) quatorze a (17) dezessete anos , deverão
apresentar junto a lista de inscrição, uma autorização e xerox do documento (RG) dos
pais ou responsáveis, onde o mesmo assumirá toda responsabilidade por sua
participação no torneio.
4°) Na Listagem dos atletas não poderá haver rasuras e os nomes deverão estar
completos , datilografados e ou digitados , além de constar na ficha de inscrição , a
assinatura por extenso dos atletas.
5°) Os únicos documentos que poderão ser utilizados como identificação na listagem
dos atletas são: Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e ou Carteira
Nacional de Habilitação (CNH).
6º) No ato de entrega da ficha de incrição deverá ser entregue xérox dos
documentos dos atletas e de toda comissão técnica.
7º) Não será permitido nenhuma rasura na ficha de inscrição.
8°) Não será cobrada taxa de inscrição.
ll – NÚMERO DE PARTICIPANTES
O Toneio de Futebol terá a participação de mais ou menos (40) quarenta equipes.

lll – O CAMPO DE JOGO
Todas as partidas serão realizadas no Estádio Municipal “OMAR YUNES”, na cidade
de União de Minas - MG

IV – DO SORTEIO E CLASSIFICAÇÂO
1°) O sorteio dos jogos da 1° fase, dia (07) Sete de setembro, será realizado após
o término da solenidade de abertura. O primeiro jogo após a abertura as equipes
terão (20) Vinte minutos para se apresentar e assinar a súmula de jogo.
2°) Os sorteios dos jogos de todas as fases somente serão realizados com a presença
de (01) Um no momento do sorteio, sem um representante da equipe esta será
automaticamente eliminada do torneio.
3°) Os sorteios dos jogos das equipes classificadas para a fase seguinte, serão
realizados durante a última partida da fase anterior.
4°) No caso de uma equipe ser classificada por sorteio (chapéu), na fase atual, terá
automaticamente que jogar a primeira partida da fase seguinte.
5°) No Caso das equipes estarem jogando a última partida de uma das fases do
torneio, a equipe vencedora não jogará a primeira partida próxima fase, portanto se for
sorteada para jogar contra a equipe classificada por sorteio, jogarão a segunda partida
da próxima fase.
V – BOLA
Para todas as partidas será obrigatória a quantia de (03) três bolas oficiais, sendo
estas bolas de responsabilidades da Comissão Organizadora.
VI – DO REGULAMENTO DO JOGO/DISCIPLINA
1°) As equipes deverão apresentar-se a Comissão Organizadora do torneio às 9
horas, do dia (07) Sete de setembro de 2018, para confirmarem suas participações.
2°) Ficará eliminada do torneio a equipe que não comparecer no horário estabelecido.
3°) As partidas serão arbitradas, obedecendo as normas da FIFA.
4°) Não será permitido o inicio de uma partida sem que as equipes se apresentem com
o número mínimo de (08) oito atletas, nem será permitido a sua continuação ou
prosseguimento quando, por qualquer motivo, reduzir-se o número de atletas de uma

equipe a menos de (08) oito. Caso isso ocorra, a equipe será automaticamente
eliminada do torneio.
5°) Durante o decorrer de uma partida, cada equipe poderá fazer no máximo (05) cinco
substituições, incluíndo o goleiro.
6°) Não será permitida a substituição do goleiro, quando da cobrança de penalidade
máxima, salvo contusão grave por ele sofrida, comprovada pelo árbitro da partida.

7°) O atleta que for expulso em uma partida, cumprirá suspenção automática na fase
seguinte caso sua equipe se classifique, outros casos alheios a expulsão serão
julgados pela comissão disciplinar.
8°) O atleta que receber (02) dois cartões amarelos durante o torneio, cumprirá
suspenção automática, caso sua equipe se classifique.
9°) A equipe que colocar o atleta para jogar sem ele estar inscrito e assinado na
listagem, e/ou inscrito em mais de uma equipe, devidamente comprovada pela
comissão organizadora, será automaticamente, eliminada do torneio, e o atleta será
punido, a cargo da comissão.
10°) Todas as equipes terão que participar do desfile de abertura do XX TORNEIO 7
DE SETEMBRO DE UNIÃO DE MINAS, ficando eliminada a equipe que não participar
do desfile, podendo desfilar com o minimo de (05) cinco atletas uniformizados.
VII – REGULAMENTO DO JOGO PONTUAÇÃO
1°) Os jogos do dia (07) Sete, terão inicio logo após a solenidade de abertura do
torneio, os jogos do dia (08) Oito, e (09) Nove de setembro terão inicio às 9 horas da
manhã, devendo as equipes participantes do 1° jogo se apresentarem a comissão
Organizadora com (20) vinte minutos de antecedência uniformizadas para
assinarem a súmula. A equipe que não comparecer, será desclassificada.
2°) Em todas as fases do torneio, as partidas terão duração de (+)mais ou (-) menos
(40) minutos, divididos em (02) tempos de (20) vinte minutos, sem intervalos.
3°) O Tempo de jogo poderá ser aumentado ou diminuido conforme cálculo de tempo
que será feito pela comissão organizadora, para todas as fases, conforme a
quantidade de equipes participantes.
4°) Em caso de empate em qualquer jogo do torneio, a decisão se dará através de
cobranças de “penalidade máxima”, por tiros livres diretos, cobrados por diferentes
atletas, em (03) três cobranças. Caso permaneçam empatados, haverá cobranças
alternadas até que se conheça o vencedor.

5°) No caso de (Chapéu ) NA SEMI FINAL às equipes perdedoras daquela fase terá a
chance de voltar a dispulta da semi final, mais todas as equipes daquela fase deverá
estar presente no sorteio.
6°) A classificação final do torneio terá os seguintes critérios.
6.1 – Será Campeã, a equipe vencedora da partida final do torneio.
6.2 – Será Vice-Campeã , a equipe perdedora da partida final do torneio.
6.3 – O terceiro colocado será a equipe que perdeu a partida semifinal do torneio
para o campeão.
6.4 – O quarto colocado será a equipe que pedeu a semi final do torneio para
o vice-campeão.

VIII – DA PREMIAÇÃO
1°) Todas as equipes receberão um TROFÉU pela participação no torneio, exceto as
equipes que ocuparem as (04) quatro primeiras colocações, que receberão
“PRÊMIOS ESPECIAIS”.
2°) Troféu e (R$ 6.000,00) Seis Mil Reais para o campeão.
3°) Troféu e (R$ 2.000,00) Dois Mil Reias para o vice-campeão.
4°) Troféu e (R$ 1.000,00) Um Mil Reais para o (3°) terceiro colocado.
5°) Troféu e (R$ 500,00) Quinhetos reais para o (4°) quarto colocado.
7°) Troféu para o GOLEIRO MENOS VAZADO ( média de maior participação nos
jogos).
8º) Troféu para o ARTILHEIRO DO TORNEIO.
9°) Troféu para o ATLETA REVELAÇÃO DO TORNEIO.

IX – DISPOSIÇÂO FINAL E COMISSÃO ORGANIZADORA
1°) A Comissão Organizadora do torneio será composta por membros da Comunidade
Uniense e Funcionários da Prefeitura Municipal de União de Minas.
2°) Conforme acordo entre comissão do Torneio e a Comissão e Árbitros, não será
aceito nenhum tipo de indisciplina por parte de atletas, e/ou representantes de cada
equipe.
3°) A Comissão Organizadora pede as Equipes participantes que cumpram o que está
estabelecida no regulamento, pois o mesmo será cumprido com rigor pela Comissão
Organizadora.

4°) Caso haja qualquer tipo de indisciplina, ou irregularidade, constatada pela
Comissão Organizadora do Torneio, cometida por representantes, ou atletas das
equipes, a comissão disciplinar julgará o fato e aplicará as penas cabiveis.
5°) Todas as indisciplinas e irregularidades cometidas e julgadas pela Comissão
Organizadora durante o torneio, serão lavradas em atas.
6°) Os Casos omissos não previstos neste regulamento, serão julgados e decididos
pela Comissão Organizadora.
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