
CAMPEONATO OFICIAL DE FUTEBOL AMADOR DE 
 ITAPEMA 2015 

 
REGULAMENTO 

 
 

Artigo 1° - O COFAI é uma competição organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer. 
 
Artigo 2° - O evento será realizado no Campo de Futebol Municipal do Morretes. 
 
Artigo 3° - O CAMPEONATO OFICIAL DE FUTEBOL AMADOR, tem a finalidade de estimular a 
prática do Futebol de Amador, promover a integração entre as Associações, descobrir novos 
talentos para a categoria, além de auxiliar no intercâmbio de métodos aplicados à Educação 
Física. 
 
 

I – INSCRIÇÕES DAS EQUIPES E ATLETAS PARA A COMPETIÇÃO: 
 

Artigo 4° - Somente poderão participar das disputas oficias da COFAI as equipes e seus 
respectivos atletas devidamente inscritos até a data prevista pela Secretaria de Esporte e 
Lazer. 
 
Artigo 5° - A inscrição na competição será uma cesta básica grande (tamanho 2) por equipe e 
categoria, que serão revertidas em benefício de entidades filantrópicas do município de 
Itapema. 
 

§ 1° - Cada equipe poderá inscrever até 22 atletas e deverá constar na ficha, o nome 
completo, numero de RG e número do titulo eleitoral, devidamente assinado pelo 
inscrito, comprovado com cópias dos referidos documentos que deverão ser 
apresentados, no original a cada partida. 
 
§ 2° - O atleta que assinar a ficha para duas equipes, será eliminado do campeonato. 
 
§ 3° - Todos os atletas deverão comprovar endereço eleitoral em Itapema durante a 
realização do campeonato. 
 

§ 4° - As equipes poderão completar suas fichas de inscrição até 24 horas antes 

do seu segundo jogo. 
 
§ 5° - Nenhum atleta com idade inferior a 15 anos poderá participar do campeonato, 
atletas com 15 anos completos até 18 anos precisam obrigatoriamente da autorização 
por escrito e com firma reconhecida do pai ou responsável legal. 
 

II – DA PARTICIPAÇÃO 
 

Artigo 6° - Não poderá participar das disputas oficias do COFAI, o atleta que: 
 
a) Estiver com documentação exigida incompleta 
b) Não apresentar documento oficial com foto 
c) Não estiver inscrito na súmula do jogo. 



d) Não se apresentar devidamente uniformizado. 
e) Estiver cumprindo punição. 

 
Artigo 7° - Ao participar da competição, as equipes automaticamente concordam em: 
 

a) Observar as regras oficiais do jogo, aprovadas pela FIFA. 
b) Aceitar que todos os assuntos administrativos. disciplinares e de arbitragem 

conectados com a competição sejam gerenciados pela SMEL, conforme este 
regulamente ou suas decisões.  

c) Aceitar todos os arranjos relativos à organização da SMEL. 
d) que, para participar da partida, o atleta deverá obrigatoriamente estar presente e 

assinar a súmula até o término do  1º tempo da partida de sua equipe. 
 
Artigo 8° - As equipes inscritas no COFAI que sofrerem WO em suas participações estarão 

suspensas de qualquer competição oficial juntamente com seus atletas que não 
compareceram ao jogo, ou qualquer evento promovido pela SMEL por um período de 

até dois anos. 
 
Artigo 9° - Aprovado o calendário da competição e realizada a inscrição, entende-se contraída 
a obrigação das equipes em disputá-la integralmente. 
 
 Artigo 10° - Cada equipe participante será responsável pelo comportamento dos membros de 
sua comissão técnica e jogadores, assim como o de toda pessoa que desempenha alguma 
função em seu nome durante a competição e, sobretudo, antes, durante e depois dos jogos, 
desde o momento em que a equipe chegue ao local destinado à realização da competição. 
 
Artigo 11° - Todos os participantes do CAMPEONATO OFICIAL DE FUTEBOL AMADOR, 
concordam em ceder gratuitamente o direito de nome, voz e imagem à SECRETARIA DE 
ESPORTE E LAZER, com estrito objetivo de promover e divulgar a competição, renunciando a 
qualquer direito de que possam ter seus herdeiros e sucessores. 
 

III – DA COMPETIÇÃO 
 

Artigo 12º - As equipes deverão apresentar-se à organização com 30 minutos de antecedência 
à sua respectiva partida, para assinar à súmula e preencher a numeração de atletas. 
 
Artigo 13° - Só haverá tolerância de 15 minutos para o início do 1° jogo, os demais seguem o 
horário previsto na tabela. 
 
Artigo 14° - Os atletas devem comparecer junto à mesa, munidos de seu documento para 
assinar a súmula e poder participar do jogo. 
 
Artigo 15° - Caso uma partida seja suspensa por qualquer motivo, a mesma será reiniciada em 
data, local e horário marcado pela SEL, mantendo-se o mesmo placar, tempo de jogo e 
participação dos mesmos jogadores constantes na súmula. Em caso de faltar menos de um 
terço para o término da partida a mesma será considerada encerrada a critério da SEL. 
 
Artigo 16° - A partida não se iniciará e não terá sequencia se uma das equipes apresentar 
menos de sete jogadores, 
 



§ único – A equipe que tiver seu efetivo reduzido a menos de sete jogadores será 
declarada perdedora do jogo, permanecendo o resultado do momento, caso a mesma 
esteja perdendo. Se o resultado lhe for favorável ou de empate o adversário será 
considerado vencedor pelo placar de WO. Independentemente de qualquer outra 
sanção a ser efetivada pela SEL. 
 

Artigo 17° - É terminantemente proibido o uso de calçados, ou qualquer equipamento ou 
acessório que possa causar contusões a outro jogador. Quando autorizado pelos árbitros os 
jogadores poderão utilizar meias, tornozeleiras elásticas e munhequeiras. 
 
Artigo 18° - O uniforme dos jogadores consiste em camisetas, calções e meias. Os jogadores 
de uma mesma equipe exceto o goleiro devem usar o uniforme com o mesmo padrão e cor, 
com o número de identificação nas camisetas que sejam de fácil leitura. 
  

§ único – É proibido usar nos uniformes marcas de cigarros, bebidas alcoólicas ou de 
cunho político. 
 

IV – DAS PUNIÇÕES 
 

Artigo 19° - Se apurado e confirmada duplicidade no título de eleitor será registrado um B.O, e 
o atleta será suspenso de todas as atividades da SEL pelo período de três anos. 
 
Artigo 20° - Em caso de WO de qualquer equipe no primeiro jogo da competição, a equipe 
infratora será eliminada e o placar será de 1x0 em favor da equipe adversária. Em caso de WO 
na segunda, terceira ou qualquer outra partida da equipe infratora na competição, o mesmo 
será apurado pela SEL, para que outras equipes envolvidas direta ou indiretamente no WO não 
sejam indevidamente prejudicadas, resguardando sempre o bom senso e a participação das 
equipes na competição.  
 

§ único – Os atletas que não comparecerem aos jogos causando WO, serão eliminados 
da competição e suspensos por até um ano de qualquer atividade da SEL, salvo os 
atletas que assinarem a súmula de jogo. 
 

Artigo 21° - O jogador que receber dois cartões amarelos estará suspenso do próximo jogo. 
 

§ único – O cartão amarelo será contado desde o início da primeira fase até a fase final 
do campeonato. 

 
Artigo 22° - O jogador que receber cartão vermelho estará suspenso da próxima partida, 
devendo aguardar o resultado do julgamento da SEL. 
 
Artigo 23° - Poderá ser suspenso por três meses a dois anos, após julgamento, o jogador que 
fizer qualquer reclamação a mesa, esteja ele uniformizado ou não. 
 
Artigo 24° - Os atletas que brigarem entre si, antes, durante ou após o término de uma partida, 
estarão eliminados do campeonato e após julgamento, poderão ser suspensos de um a três 
anos pela SEL. 
 



Artigo 25° - Agressão moral ao árbitro, seus auxiliares, mesários ou membros da comissão 
organizadora por parte de atletas e dirigentes de equipe poderá levar os mesmos a eliminação 
e/ou suspensão após julgamento da SEL, podendo haver punição de um a dois anos. 
 
Artigo 26° - AGRESSÃO FÍSICA AO ÁRBITRO, SEUS AUXILIARES, MESÁRIOS OU 
MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA POR PARTE DE ATLETAS OU DIRIGENTES 
DE EQUIPE IMPLICARÁ NA IMEDIATA ELIMINAÇÃO DOS ENVOLVIDOS E DA EQUIPE, 
PODENDO OS MESMOS SEREM PUNIDOS POR 2 A 4 ANOS DE TODAS AS 
ATIVIDADES DA SEL. 
 
Artigo 27° - A equipe que incluir atleta irregular em seus jogos, comprovados pela comissão 
organizadora, após a apresentação de provas do requerente poderá perder os pontos de seus 
jogares durante a fase classificatória e poderá perder o jogo quando for em fase eliminatória. 
 
Após julgamento dos fatos poderá ocorrer suspensão da equipe e/ou atleta por um período de 
até três anos de todas as atividades da SEL. 
 
Artigo 28° - Em caso de briga entre torcedores, invasão de quadra, agressão aos membros da 
comissão organizadora e árbitros por parte dos torcedores, após julgamentos a equipe poderá 
ser punida, resguardando sempre o bom senso. 
 

 
V – DA FÓRMULA DE DISPUTA 

 
Artigo 29° - O campeonato será disputado por nove equipes, divididas em duas chaves A e B, 
jogando contra equipes da outra chave e classificando-se as duas primeiras colocadas para a 
fase semifinal, que em jogos eliminatórios classificarão as equipes perdedoras para decisão de 
3º lugar, e as vencedoras que farão a grande final, conforme tabela. 

 
Artigo 30° - Critérios para desempate entre duas equipes: 
 

a) Maior número de vitorias  
b) Menor número de gols sofridos 
c) Saldo de gols  
d) Menor número de cartões vermelhos 
e) Menor número de cartões amarelos 
f) Sorteio  

 
Artigo 31° - Critérios para desempate entre três ou mais equipes: 
 

a) Maior número de vitórias 
b) Menor número de gols sofridos entre si 
c) Saldo de gols nos jogos entre si 
d) Saldo total de gols  
e) Menor número de cartões vermelhos 
f) Menor número de cartões amarelos 
g) Sorteio 
 



Artigo 32° - Nas semifinais e finais onde será necessário estabelecer um vencedor, haverá 
cobrança de 5 pênaltis alternadamente. Caso persista o empate uma cobrança de pênalti 
alternada para cada equipe até que se conheça o vencedor. 
 
 
 

VI – DA PREMIAÇÃO 
 

Artigo 33° - A Secretaria de Esporte e Lazer através da  Prefeitura Municipal de Itapema 
premiará, com troféus e medalhas, as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares, bem como 
individualmente o artilheiro e o goleiro menos vazado da competição. 

 
 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 34° - A Prefeitura Municipal de Itapema não se responsabilizará pelo pagamento de 
qualquer indenização ou prejuízo profissional que o atleta venha a ter em função de 
incapacidade provisória ou definitiva proveniente de contusão durante as partidas. 
 
Artigo 35° - Qualquer dano as instalações esportivas praticados por atletas, dirigentes ou 
torcida, será de inteira responsabilidade da equipe a qual pertencem os infratores, devendo 
haver ressarcimento das mesmas à Prefeitura de Itapema. 
 
Artigo 36° - As equipes participantes do Campeonato Oficial de Futebol Amador serão 
consideradas conhecedoras das leis desportivas e deste regulamento, ficando submetidas a 
todas as conseqüências que dele possam emanar. 
 
Artigo 37° - Os protestos deverão ser encaminhados à SEL, até 24 horas após o fato gerador, 
através de ofício, entregue pelo dirigente da equipe que se sentiu prejudicada.  
 
Artigo 38° - Casos omissos à este regulamento serão resolvidos pela SEL. 
 
Artigo 39° - Em todas as decisões deverá prevalecer o BOM SENSO. 
 
 
 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Paulo Roberto Camargo 

Secretario Municipal de Esporte e Lazer 
 


