REGULAMENTO DO CAMPEONATO GOIANO DE FUTEBOL
AMADOR – 2018/2019

RESUMO:
Campeonato de integração para o futebol amador goiano, organizado pelo
Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Goiás (SAFEGO). Primeira fase
em novembro e dezembro com grupos regionalizados, fases eliminatórias em
janeiro, fevereiro e grande final no Estádio Olímpico.
O valor cobrado por equipe será simbólico e destinado a cobrir custos com a
arbitragem do campeonato. Conselho Técnico marcado para o dia 10 de
novembro, sábado, das 14 às 18 horas, auditório Costa Lima, Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás em Goiânia.

APRESENTAÇÃO
Este regulamento tem como objetivo, divulgar todas as normas que irão reger o
Campeonato Goiano de Futebol Amador 2018/2019.
DOS OBJETIVOS
O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Goiás (Safego) tem como
finalidade regulamentar, promover o campeonato, incentivar a prática esportiva,
movimentar o futebol nos municípios goianos, integrar times, ligas, torcedores
num evento com bom nível de organização e respeito ao trabalho de todos os
envolvidos na competição.
INSCRIÇÕES DE EQUIPES
Cada equipe deve apresentar um representante legal, que encaminhará ficha
de cadastro anexo a este regulamento, com toda a documentação necessária e
especificada entregue a Comissão Organizadora do Campeonato, ou enviada
por e-mail: goianao.amador1819@gmail.com .

VALORES DE INSCRIÇÕES, TAXAS E AJUDA DE CUSTO PARA A
ARBITRAGEM

A inscrição no campeonato se dará com a efetivação do pagamento dos
valores de R$ R$ 3.000,00 que servirão para custear despesas com
administração, taxas e ajuda de custo com a arbitragem na primeira fase ou
fase de grupos da competição.
A partir das próximas fases, o valor referente à arbitragem, será pago pelo time
mandante, no valor de R$600,00, antes do início da partida.
TAXAS DE ARBITRAGEM
PRIMEIRA FASE OU FASE DE GRUPOS
R$ 200,00 (Árbitro)
R$ 100,00 (Assistente 1)
R$ 100, 00 (Assistente 2)
+ Ajuda de Custo, calculada em KM de distância a Goiânia x 0.6.
FASES ELIMINATÓRIAS
R$ 250,00 (Árbitro)
R$ 125,00 (Assistente 1)
R$ 125,00 (Assistente 2)
R$ 100,00 (Quarto Árbitro)
+ Ajuda de Custo, calculada em KM de distância a Goiânia x 0.6.
FINAL DA COMPETIÇÃO
R$ 500,00 (Árbitro)
R$ 250,00 (Assistente 1)
R$ 250,00 (Assistente 2)
R$ 100,00 (Quarto Árbitro)

DA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO
A promoção ficará a critério do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de
Goiás (Safego).
A participação por si só nas competições promovidas e organizadas pelo
Safego, implica na concordância deste Regulamento.
É tarefa do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Goiás (Safego):
I-Elaborar as respectivas tabelas;
II- Designar dia, hora e locais dos jogos;
II- Adiar ou antecipar jogos de interesse da competição, uma vez que, não
prejudique ou favoreça a terceiros.
O Safego não se responsabiliza por acidentes ou inconveniências que venham
ocorre antes, durante ou depois dos jogos, tais como atletas, torcedores e
outros, pois caberão aos dirigentes de cada equipe participante, providenciar
os primeiros socorros para cada atendimento.
DA MODALIDADE
Este Regulamento é composto de normas para a modalidade: Futebol de
Campo
DE SUAS REGRAS
Cada equipe poderá fazer 9 (nove) substituições durante a partida e utilizar
todos os 20 jogadores que podem ser relacionados para cada partida.
Para o Campão 10 (dez) atletas de linha mais 01 (um) goleiro.
Os jogos serão disputados em 02 (dois) tempos de 45 (quarenta e cinco)
minutos com intervalo de 10 (dez) minutos.
Para iniciar um jogo ou nele prosseguir, o número mínimo será de 07 (sete)
atletas em campo 06 (seis) atletas de linha mais 01 (um) goleiro.
Cada partida terá uma tolerância de 15 (quinze) minutos após o horário da
tabela. Após horário, ficará a critério do árbitro em encerrar a partida e declarar
W.O.

DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO
Em todas as fases classificatórias,
IIIIIIIVVVIVII-

Maior número de pontos ganhos
Maior número de vitórias
Maior saldo de gols
Maior número de gols marcados
Menor número de cartões vermelhos
Menor número de cartões amarelos
Sorteio

Em todas as fases eliminatórias,
Disputadas em duas partidas, com exceção da final, onde se classifica a
equipe que somar mais pontos, em igualdade, a disputa será decidida nos
pênaltis. O maior número de pontos na fase de grupos renderá o direito ao time
de disputar a segunda partida como mandante.

CONTAGEM DE PONTOS
IIIIII-

Vitória 03 (três) pontos
Empate 01 (um) ponto
Derrota 00 (zero) ponto

DO SISTEMA DE DISPUTA
Fica a critério da organização do Campeonato, qual a melhor forma de disputa
do campeonato em todas as fases, inclusive em quantas fases será realizado o
campeonato, só não podem ser alteradas as datas já estipuladas.
No caso de cobrança de penalidades em confrontos a partir da segunda fase,
cada equipe escolherá (cinco) cobradores com cobranças alternadas.
Permanecendo o empate, cobrará de forma alternada um a um até que se
conheça o vencedor. Poderão cobrar as penalidades todos os atletas que
assinaram a súmula do jogo e que não havia sido excluído da partida, pelo
árbitro, após as 05 (cinco) cobranças.

FÓRMULA DE DISPUTA, FASE CLASSIFICATÓRIA, FASE ELIMINATÓRIA
E FINAL DA COMPETIÇÃO
A Fórmula de disputa será variável de acordo com o número de equipes no
campo, sendo que a competição deverá ter o mínimo de 16 (dezesseis) e o
número máximo de 64 (sessenta e quatro) equipes.
Fica garantido o número mínimo de quatro jogos para cada equipe na primeira
fase, chamada fase de grupos e no máximo seis jogos.
Fica acordada as datas de 17 e 18, 24 e 25 de novembro, 1º e 2, 8 e 9, 15 e 16
e 22 de dezembro de 2018 (véspera de natal) para a fase de grupos.
Ficam definidos os horários para as partidas, sábado 15H30, domingo, 10
Horas ou 15H30, sendo que no dia do Conselho Técnico, os times mandantes
já devem optar pelos horários de suas partidas.
Os grupos serão regionalizados, bem como as chaves da fase mata-mata da
competição, até chegarmos a final do torneio.
Fica acordada, as datas, 05 e 06, 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 de janeiro; 02 e 03,
09 e 10 disponíveis para as fases eliminatórias do torneio.
A final da competição será disputada no dia 17 de fevereiro, domingo, às
10H30, no Estádio Olímpico em Goiânia.
CONGRESSO TÉCNICO, REUNIÃO COM OS TIMES E ORGANIZAÇÃO
Fica estabelecida a data de 10 de novembro, para o Congresso Técnico da
Competição, a se realizar no Auditório Costa Lima, da Assembleia Legislativa
do Estado de Goiás, das 14 às 18 Horas.

DAS INCRIÇÕES DE ATLETAS
Todas as equipes poderão inscrever até 30 (trinta) atletas, a partir de 18
(dezoito) anos de idade, onde os mesmos deverão estar inscritos junto a
Comissão Organizadora do Campeonato.
Todas as equipes poderão inscrever atletas até às 18 horas, de quinta-feira,
véspera da última rodada da 1ª fase do campeonato, até completar o número
máximo de 30 atletas. Sendo que para atuar o atleta deverá estar regularizado
junto a Comissão Organizadora do Campeonato, no máximo até as sextas,
véspera do jogo, ao meio-dia.
Entre os dias 02, 03 e 04 de janeiro de 2019, abre-se a janela para contratação
de atletas de outras equipes desclassificadas na primeira fase. O time pode
completar os jogadores com atletas de outras equipes até o limite de 30 (trinta),
com o custo de R$300,00, por atleta, inscrito.
DOS ÁRBITROS
Os árbitros serão pagos pela Comissão Organizadora, por transferência
bancária, até a quinta-feira, 18 horas, véspera das partidas, juntamente com a
ajuda de custo para o dono do veículo, calculada em quilometragem x 0,6, com
saída de Goiânia.
Já, a partir da segunda-fase ou fases eliminatórias, a taxa de arbitragem será
paga pelo mandante do jogo, no valor de R$600,00, com a utilização de
quartetos de árbitros. A ajuda de custo para o dono do veículo, calculada em
quilometragem x 0,6, com saída de Goiânia, será paga pela Comissão
Organizadora, via transferência bancária, na quinta-feira, véspera do jogo.
Os árbitros, árbitros assistentes, que tiverem problemas com determinadas
equipes, tais como hostilidades, pressões, coações, apedrejamento ou
qualquer outro tipo de agressão por parte de atletas, comissão técnica,
diretores das equipes ou torcedores devidamente caracterizados com
uniformes da mesma, a equipe Infratora, perderá os pontos da partida pelo
placar de (03x00). Caso ocorra na fase eliminatória, então a equipe será
eliminada automaticamente da competição, de acordo com o relatório do árbitro
em súmula de jogo.
A competição terá sansões bem como suspensões de acordo com o relatório
do árbitro da partida, devidas apurações e se, necessário, para a comprovação
dos fatos com o regulamento, pois o árbitro é o único responsável pela partida
e o bom andamento da mesma.

DAS PUNIÇÕES DE TIMES, ATLETAS, TÉCNICOS, DIRETORES E
COMISSÃO TÉCNICA

O atleta que estiver inscrito numa equipe não poderá atuar por outra equipe na
mesma competição na primeira fase (fase de grupos). Para o início das fases
eliminatórias da competição, as equipes poderão aproveitar atletas de equipes
eliminadas na primeira fase, desde que obedeça o número máximo de atletas
inscritos, trinta (30). Caso ocorra algum caso irregular de atuação de atleta, o
infrator será excluído da competição e proibido de atuar nela pelos próximos
dois anos e a equipe perderá os pontos da partida e em caso de fase
eliminatória, a mesma será eliminada.
O atleta que receber 01 (um) cartão vermelho, terá que cumprir uma partida
automática de suspensão. Pelo contrário, a equipe perderá os pontos pelo
placar de (03x00). E, se ocorrer em fase eliminatória, a equipe será eliminada.
Caso haja exposto no Relatório do Árbitro, tentativa de agressão ou intimidação
com palavrões, ameaças, desrespeito de qualquer forma ao árbitro, os atletas,
dirigentes e comissão, serão julgados pela Junta de Justiça Disciplinar para
que possam receber as punições cabíveis.
O atleta que acumular 03 (três) cartões vermelhos durante o campeonato
estará eliminado da competição.
O atleta que acumular 03 (três cartões) amarelos durante o campeonato,
cumprirá suspensão automática de 1 (uma) partida.
Atletas, técnicos, diretores e membros da Comissão Técnica que ofenderem
moralmente, agredir fisicamente, cuspir, dar chute, empurrões, socos, colocar
as mãos no peito ou em outras partes do corpo, intimidar, ameaçar, pressionar
psicologicamente árbitros das partidas, renderá ao infrator a expulsão do
campeonato e dos próximos dois campeonatos.
Invasão de campo e infrações contra os árbitros da partida por mais de uma
pessoa, implicará na exclusão da equipe do campeonato.
Demais casos, serão julgados pela Junta de Justiça Disciplinar (JJD).

REALIZAÇÃO DOS JOGOS E EQUIPES
Ficará sob a responsabilidade da equipe mandante do jogo, que se encontra a
esquerda da tabela de jogos, as condições necessárias para a realização da
partida, demarcação do campo, redes nos gols, cumprimento de horários e
protocolos. Pelo contrário, não haverá jogo, salvo se o árbitro entender que
haja condições para a realização do mesmo.
Para a realização do jogo, as equipes terão que se apresentar com o uniforme,
que consiste de: camisa de manda curta ou longa (devidamente numeradas),
calção, meião (todos os itens citados anteriormente devem estar
obrigatoriamente padronizados) e chuteira apropriada para a prática de futebol
de campo.
Independente do mando de campo, cada equipe deverá apresentar no mínimo
duas bolas em devida condição de jogo.
Caso os uniformes das equipes apresentarem semelhanças nas cores, caberá
à equipe mandante, a esquerda da tabela, providenciar a troca do uniforme.
A equipe que não comparecer ao campo de jogo, após 15 (quinze) minutos do
horário oficial do jogo, será declarada perdedora pelo placar de (03 x 00) e será
automaticamente eliminada da competição.
Para a equipe ganhadora por (W x O), contará como vitória, 03 (três) gols,
para saldo de gol pró, mas a partida não valerá para efeito suspensivo dos
atletas expulsos ou suspensos da competição.
Quando uma equipe abandonar o campo de jogo, sem nenhuma justificativa,
estará automaticamente eliminada da competição.

DOS PROTESTOS E RECURSOS
Os componentes da Junta de Justiça Disciplinar do Safego serão definidos por
meio de portaria com nomeação por parte do presidente da Entidade,
composta por presidente, vice-presidente e secretário.
Os julgamentos serão às terças-feiras em horário estipulado pela própria JJD,
para reunião e deliberações.
Os recursos deverão ser apresentados até às 18 horas, da segunda-feira,
subsequente a realização da partida e os protestos até às 18 horas, de quartafeira, após o julgamento, via e-mail (jjd.safego@gmail.com) ou pessoalmente
na sede do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Goiás (SAFEGO)
na avenida Tocantins, número 470, Galeria Tocantins, sala 09, Centro, Goiânia.
Será cobrada, uma taxa de R$300,00 para os protestos, revertidas ao final da
competição em cestas básicas doadas a instituições de caridade.

DOCUMENTAÇÃO DOS ATLETAS
Todos os atletas devem se apresentar obrigatoriamente aos árbitros da partida,
como documento original que contenha foto, carteira de identidade, CNH,
Carteira de Trabalho ou Carteira Profissional.
O mesmo deve estar devidamente registrado e o nome e dados constarem na
súmula ou relação de atletas da equipe.
Em caso de fraude de documentos de atletas, os mesmos e as equipes estarão
eliminados automaticamente da competição.

PREMIAÇÃO
O campeonato é de caráter recreativo, integrativo, de lazer, de preenchimento
de calendário esportivo e incentivo a difusão e promoção no meio esportivo.
A premiação dependerá da quantidade de times participantes e tabelada
abaixo:
16 até 31 times -------------------------------------------------------------------15.000,00
32 até 47 times -------------------------------------------------------------------30.000,00
48 acima ---------------------------------------------------------------------------60.000,00
Divisão da premiação
60% para o campeão + troféu e 50 medalhas
40% para o vice-campeão + troféu e 50 medalhas
Troféus
Artilheiro da competição / Goleiro Menos Vazado / Fair Play (Time mais
disciplinado entre os 8, que disputam a competição a partir das quartas de
final).
DISPOSIÇÕES GERAIS
Em campo de jogo, o árbitro da partida é a única autoridade competente para
adiar ou suspender uma partida, desde que, haja motivo de alta relevância, tais
como:
IIIIII-

Falta de segurança positivamente comprovada;
Conflitos ou distúrbios graves que afetam sua continuidade;
Mau estado do campo e condições do clima.

Uma partida só poderá ser suspensa, até o prazo de 15 (quinze) minutos de
interrupção, se não cessar o motivo que impediu sua continuidade.
Os casos omissos serão julgados e resolvidos pela Comissão Organizadora do
Campeonato Goiano de Futebol Amador.
O presente Regulamento entrará em vigor neste sábado, 10 de novembro de
2018.
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