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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º.

O Campeonato de Futebol Society, promovido pelo BRASÍLIA COUNTRY
CLUB tem como principal objetivo incentivar o congraçamento dos
associados, promovendo, através do esporte, entretenimento, integração e
confraternização.

§1º

O Campeonato de Futebol Society do BRASÍLIA COUNTRY CLUB de 2022, visa
homenagear o ilustre sócio, atual conselheiro e ex-presidente do BCC, Sr.
Ataíde Rodrigues de Oliveira, que sempre exerceu suas funções no clube
com excelência, ética e comprometimento, contribuindo para o sucesso da
instituição.

Art. 2º.

O Campeonato obedecerá ao disposto neste Regulamento, as regras oficiais
do futebol e ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Art. 3º.

No ato da inscrição, a equipe e seus respectivos atletas, aceitam,
automaticamente, este Regulamento e as modificações que porventura
nele venham a ser implementadas.

Art. 4º.

A Comissão Disciplinar e Organizadora do Campeonato será composta pelo
Diretor de Futebol, Sr. Jean Rodrigues Ferreira e pelos representantes
(capitães) das equipes:







§ único

Barcelona BCC – Sr. Igor Fellipe Araujo de Sousa;
Internazionale BCC – Sr. Evandro Quintino Júnior;
Juventus BCC – Sr. José Aparecido Oliveira;
Manchester United BCC – Sr. Filipe Martins Araujo de Sousa Lavôr;
Paris Saint-German BCC – Sr. Manoel Fonseca Neto;
Real Madrid BCC – Sr. Adolfo Rodrigo de Sousa Lobo Ferreira.
As equipes participantes do campeonato e seus respectivos atletas
concordam e se comprometem a acatar a aplicação de medidas
disciplinares estabelecidas pela Comissão Disciplinar.

CAPÍTULO II - ORGANIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES DO BRASILIA COUNTRY CLUB
Art. 5º.

A organização das competições de FUTEBOL do BRASÍLIA COUNTRY CLUB é
da competência da DIRETORIA DE FUTEBOL.

§ 1º.

A DIRETORIA DE FUTEBOL poderá designar um coordenador que ficará
responsável pelo acompanhamento das competições, cabendo ao mesmo
fiscalizar e fazer cumprir o Regulamento das Competições do BRASILIA
COUNTRY CLUB.
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§ 2º.

Compete à Diretoria de FUTEBOL:
1. A elaboração das tabelas dos jogos;
2. A elaboração dos boletins de cada rodada dos campeonatos;
3. Fazer cumprir os horários dos jogos programados na tabela;
4. Contratar os serviços de arbitragem junto às empresas ou profissionais
especializados.
5. Determinar a perda de pontos às equipes que infringirem as normas
estabelecidas neste regulamento, submetendo o assunto à Comissão
Disciplinar, se for o caso.
6. Encaminhar à Comissão Disciplinar as súmulas e relatórios dos árbitros
e/ou de seus auxiliares de jogos que contenham ocorrências passíveis
de punição.
CAPÍTULO III – DA PARTICIPAÇÃO

Art. 6º.

Só poderão participar das competições os sócios do BRASÍLIA COUNTRY
CLUB que estejam rigorosamente em dia com suas obrigações junto ao
Clube na data de sua inscrição na competição.

§ 1º.

Os atletas que eventualmente possuam pendências com o BRASÍLIA
COUNTRY CLUB poderão quitar seus débitos na Secretaria do clube até a
data do jogo de sua equipe, readquirindo a condição de jogo desde que
apresentem o respectivo recibo ao Diretor de Futebol ou ao mesário
responsável pela partida antes do início do jogo.
CAPÍTULO IV - INSCRIÇÃO DAS EQUIPES

Art. 7º.

As equipes poderão se inscrever no campeonato por intermédio do
Departamento de FUTEBOL, através do preenchimento da “Ficha de
Inscrição”.

§ 1º.

É da responsabilidade exclusiva do representante da equipe e de seus
atletas, o correto preenchimento da ficha de inscrição, o que permitirá a
verificação da situação de cada um dos sócios inscritos, por parte da
Secretaria do Clube.
CAPÍTULO V - INSCRIÇÃO DE ATLETAS

Art. 8º.

Cada equipe poderá inscrever, no máximo, 18 (dezoito) atletas.

Página 3

REGULAMENTO DE FUTEBOL SOCIETY
BRASÍLIA COUNTRY CLUB - 2022
§ 1º.

A equipe que inscrever um número inferior ao número máximo de atletas
permitido, terá um prazo máximo para inscrição de novos atletas a ser
definido pelo Congresso Técnico, prazo este que não poderá ultrapassar o
final da primeira fase (classificatória) da competição.

§ 2º.

As inscrições de novos atletas só poderão ser efetuadas até às 17h horas do
dia anterior ao início de cada rodada.

§ 3º.

Os atletas substituídos não poderão participar da mesma competição por
outra equipe nem voltar a participar pela equipe que o substituiu.

§ 4º

A equipe que tiver apenas um goleiro inscrito poderá substituí-lo,
independentemente do prazo estabelecido nos parágrafos 1º e 2º deste
artigo, por motivo de saúde (comprovado através de atestado médico) e
viagem.
CAPÍTULO VI – TAXA DE INSCRIÇÃO

Art.9º

Com a finalidade de custear as despesas do campeonato será cobrada a
taxa de inscrição por atleta, cujo valor, para sócio, será de R$ 100,00 (cem
reais), que será acrescida na TCP. Caso o sócio prefira, poderá realizar o
pagamento diretamente na Secretaria do clube.

§ 1º.

Para os atletas convidados, a taxa será de R$ 550,00 (quinhentos e
cinquenta reais), composta de 3 (três) mensalidades de R$ 150,00, com
vencimento em 10/02/2022, 10/03/2022 e 10/04/2022 e a parcela de R$
100,00 (cem reais), que poderá ser parcelada em até 3 (três) prestações.
CAPÍTULO VII - IDENTIFICAÇÃO DE ATLETA

Art.10.

Os atletas serão identificados antes do início de cada partida mediante a
apresentação ao mesário ou ao representante do Departamento de
FUTEBOL, da carteira social do BCC ou do PASSAPORTE de sócio
TEMPORÁRIO acompanhado de um documento de identidade com foto.

§ 1º.

Não será admitida a participação de atleta ou integrante de comissão
técnica na partida que não tenha sido devidamente identificado.

§ 2º

Cada equipe poderá contar com até dois integrantes de comissão técnica
no banco de reservas, devidamente identificados junto ao mesário ou
representante do Departamento de FUTEBOL antes do início de cada
partida.
CAPÍTULO VIII - FORMA DE DISPUTA

Art. 11.

A forma de disputa contemplará 3 (três) fases:
1ª. Fase – Classificatória;
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2ª. Fase – Semifinal;
3ª. Fase – Final.
CAPÍTULO IX- CONTAGEM DOS PONTOS
Art. 12.

§ 1º

§2

Ao final de cada partida será atribuída a seguinte pontuação às equipes:
I.

3 (três) pontos para a equipe vencedora;

II.

1 (um) ponto para cada equipe em caso de empate; e

III.

0 (zero) ponto para a equipe perdedora.

Caso uma equipe vença por W.O será considerado o resultado de 3 X 0 a
seu favor e os gols não serão computados a nenhum jogador para efeito de
contagem da artilharia da competição.
O número mínimo de atletas para uma equipe começar uma partida é de 06
(seis) jogadores, incluindo o goleiro.
CAPÍTULO X - CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Art.13.

No caso de empate entre duas ou mais equipes em número de pontos na
primeira fase, serão observados os seguintes critérios de desempate:
I.

Maior número de vitórias;

II.

Maior saldo de gols;

III.

Confronto direto;

IV.

Maior número de gols marcados

V.

Menor número de gols sofridos

VI.

Contagem de cartões vermelhos e amarelos.

VII.

Sorteio.

Art. 14.

Havendo empate na semifinal, o critério de desempate será a melhor
campanha na primeira fase.

Art. 15.

Na fase final, havendo o empate, haverá prorrogação de 2 (dois) tempos de
15 (quinze) minutos. Persistindo o empate, o jogo será decidido nos
pênaltis, sendo 3 (três) cobranças para cada equipe, seguidas, se
necessário, de cobranças alternadas.
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CAPÍTULO XI – TABELA E HORÁRIOS DOS JOGOS
Art. 16.

As equipes deverão observar rigorosamente o horário de seus jogos,
definidos na respectiva tabela da competição.

§ 1º.

Apenas para a primeira partida de cada rodada será admitida a tolerância
de 15 (quinze) minutos de atraso para seu início. As demais partidas
deverão ser iniciadas, no máximo, 10 (dez) minutos após o fim da partida
anterior.

§ 2º.

A equipe que não se apresentar no campo de jogo até o limite estabelecido
no parágrafo anterior, será declarada perdedora por WO.

Art. 17.

Só poderão ser adiadas partidas nas seguintes situações:
I.

Por necessidade do BRASÍLIA COUNTRY CLUB, na condição
de gestora dos espaços esportivos do Clube;

II.

Por motivo relevante de uma equipe, desde que haja
anuência, por escrito, pelo representante da outra equipe
envolvida na partida e da Diretoria de Futebol.
a. Neste caso, a equipe que solicitar o adiamento terá
de arcar com os custos da arbitragem da nova
partida, a qual, obrigatoriamente, terá que ser
disputada antes do início da rodada seguinte.

Art. 18.

Poderá haver a suspensão ou a interrupção de partidas, a critério exclusivo
do árbitro, na ocorrência de:
I.

Falta de garantia à segurança dos presentes;

II.

Mau tempo, que prejudique o estado do campo e que
torne a partida impraticável;

III.

Falta de iluminação adequada;

IV.

Conflitos ou distúrbios graves, no campo ou na sede do
clube.

§ 1º.

Caberá ao árbitro, ouvido o representante da Diretoria de FUTEBOL, após
aguardar até 30 (trinta) minutos para a regularização da situação que deu
causa a suspensão ou interrupção da partida, decidir pela sua continuidade
ou não.

§ 2º.

Nos casos de suspensão ou interrupção definitiva, caberá à Diretoria de
FUTEBOL definir as datas para a realização das partidas suspensas ou para a
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continuidade das partidas interrompidas, observados os seguintes critérios
para as partidas interrompidas:
I.

Só terão continuidade as partidas interrompidas com
menos de 2/3 do seu tempo normal de jogo transcorrido,
as demais serão consideradas encerradas e mantido o seu
resultado;

II.

Na continuação de uma partida interrompida só poderão
participar os atletas que estavam em campo ou no banco
de reservas quando da interrupção da partida.

§ 3º.

O árbitro fará constar de seu relatório na respectiva súmula da partida a
ocorrência que motivou a suspensão e/ou a interrupção, indicando, se for o
caso, os responsáveis pelas ocorrências, as quais serão devidamente
enquadradas nos dispositivos regulamentares infringidos.

§ 4º.

Se uma equipe for considerada culpada pela suspensão ou interrupção de
uma partida, ela será considerada perdedora por WO e ficará ainda sujeita
a outras punições definidas pela Comissão Disciplinar.
CAPÍTULO XII – DISCIPLINA

Art. 19.

Estarão sujeitos a punição, todos os atletas, técnicos e representantes
inscritos na competição, estando estes jogando ou não, uniformizados ou
não, e independente de suas equipes estarem jogando.

§ Único

O atleta inscrito na competição que estiver na condição de torcedor e
desrespeitar o árbitro do jogo e seus auxiliares, demais atletas ou qualquer
membro do clube ao longo de uma partida, antes de seu início e/ou após o
seu término, poderá ser relatado na súmula de jogo ou no relatório do
árbitro e/ou de seus auxiliares e estará sujeito a punições pela Comissão
Disciplinar.

Art. 20.

Os relatórios do árbitro, de seus auxiliares (mesários) e do representante da
Diretoria de Futebol do BCC, serão documentos utilizados pela Comissão
Disciplinar para subsidiar sua atuação em relação aos assuntos que lhe
forem submetidos.

§ Único

Caso a Comissão Disciplinar entenda que os fatos relatados em súmula e
demais documentos que lhe forem apresentados, configurem faltas graves
que possam ser enquadradas no Regimento Interno e/ou no Estatuto do
Clube, deverá providenciar o encaminhamento de relatório à Diretoria
Executiva do BCC, explicitando os motivos que a levaram a assim proceder,
sem prejuízo da aplicação das penas esportivas que forem de sua
competência.

Art. 21.

No decorrer da partida, intervalo e após o término do jogo, o árbitro e seus
auxiliares estão autorizados a relatar atos de indisciplina de qualquer
natureza, podendo o infrator ser expulso de jogo e/ou relatado em súmula.
Página 7

REGULAMENTO DE FUTEBOL SOCIETY
BRASÍLIA COUNTRY CLUB - 2022
Art. 22.

Somente poderão permanecer no banco de reservas ao longo da partida, os
jogadores em condições de jogo e até dois membros da comissão técnica
da equipe, todos devidamente identificados na súmula de jogo.

Art. 23.

Em hipótese alguma será concedida anistia aos cartões e punições aplicadas
aos atletas e treinadores pelo árbitro e Comissão Disciplinar.

Art. 24.

Nenhuma equipe poderá vetar árbitros e/ou auxiliares.

Art. 25.

A punição imposta pela Comissão Disciplinar entrará em vigor
imediatamente após a sua comunicação oficial.

Art. 26.

As equipes poderão interpor recursos, endereçado ao Diretor de Futebol,
quanto às ocorrências nas partidas ou quanto às decisões da Comissão
Disciplinar, no prazo de até 24 (vinte e quatro horas) horas após o
encerramento da partida ou do recebimento da notificação.

Art. 27.

A aplicação de cartões punitivos, estabelecida nas regras de futebol, nas
cores amarela, para advertência e vermelha para expulsão, será cumulativa.

Art. 28.

As penas automáticas pelo recebimento de cartões são as seguintes:
I.

Cartão Amarelo:
a. O atleta que receber cartão amarelo será apenado
com a multa no valor de R$ 10,00, que deverá ser
paga antes do início da próxima partida.

II.

Cartão Vermelho
a. O atleta ou membro da comissão técnica que
receber cartão vermelho será retirado da partida,
inclusive do banco de reservas e não poderá
permanecer próximo aos bancos de reserva
durante o restante da partida, devendo se
distanciar do campo de jogo.
b. O atleta que receber cartão vermelho será
apenado com a multa no valor de R$ 20,00, que
deverá ser paga antes do início da próxima partida.
c. O atleta que receber cartão vermelho ficará
suspenso automaticamente da próxima partida.

Art. 29.

Caso um atleta ou membro da comissão técnica receba cartão vermelho
por agressão, relatada pelo árbitro na súmula e/ou no seu relatório, estará
automaticamente eliminado da competição e ainda ficará sujeito às
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penalidades previstas no Estatuto e Regimento Interno do Brasília Country
Club.
Art. 30.

Na ocorrência de uma equipe vir a utilizar atleta e/ou membro de comissão
técnica irregular em qualquer partida, serão adotadas as seguintes medidas
pela Diretoria de FUTEBOL do Brasília Country Club:

§ Primeiro:
situações:

I.

Perda automática dos pontos obtidos na partida pela
equipe infratora;

II.

Caso a equipe infratora não tenha obtido pontos na partida
em que ocorreu a infração, perderá três pontos que já
tenha obtido em partidas anteriores ou, se necessário,
ficará negativada.

III.

Serão computados todos os eventos registrados na súmula
da partida para efeito de estatística e disciplina;

IV.

Em se tratando de partidas das fases semifinal ou final a
equipe infratora será sumariamente desclassificada da
competição;

Configuram-se como irregularidades, entre outras, as seguintes

I.

Inexistência de inscrição do atleta nos prazos previstos
para a disputa da competição;

II.

Não estar o atleta ou integrante de comissão técnica em
dia com suas obrigações junto à Secretaria do Brasília
Country Club, de acordo com os prazos estabelecidos neste
Regulamento;

III.

A regra tratada no inciso anterior, não se aplica àquele
associado cuja inscrição tenha sido realizada
anteriormente ao início do campeonato.

Art. 31.

Caso uma equipe fique, durante uma partida, com um número de atletas
inferior à 6 (seis) a partida será encerrada.

§ 1º.

Caso a equipe que for desclassificada estiver vencendo ou empatando a
partida, será declarada perdedora e os 3 (três) pontos ganhos serão
computados para a outra equipe.
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§ 2º.

Caso as duas equipes fiquem com número de atletas inferior ao
estabelecido na regra, ambas serão declaradas perdedoras e não será
atribuído nenhum ponto a nenhuma delas.

§ 3º.

Em qualquer caso serão computados todos os eventos registrados na
súmula da partida para efeito de estatística e disciplina.
CAPÍTULO XIII – CONGRESSO TÉCNICO

Art. 32.

As reuniões do Congresso Técnico terão a participação de um
representante de cada equipe (capitão), devidamente credenciado junto à
Diretoria de FUTEBOL e de representantes da Diretoria do Brasília Country
Club e serão coordenadas pelo Diretor de FUTEBOL ou por seu preposto.

§ 1º.

A reunião do Congresso Técnico ocorrerá até 72 (setenta e duas) horas
antes do início da competição.

§ 2º.

Todas as questões pertinentes ao Congresso Técnico serão resolvidas por
maioria simples de voto, cabendo ao Diretor de FUTEBOL ou seu preposto o
voto de desempate.

Art. 33.

No Congresso Técnico serão analisados:

Art. 34.

I.

Validação da forma de disputa da competição;

II.

A tabela dos jogos;

III.

Assuntos Gerais envolvendo a competição em questão.

As decisões do Congresso Técnico poderão ser obtidas também de forma
eletrônica, entre a Diretoria de FUTEBOL do Brasília Country Club e os
respectivos representantes das equipes envolvidas nas competições.
CAPÍTULO XIV - ARBITRAGEM

Art. 35.

A arbitragem para as competições será contratada pelo Brasília Country
Club junto às empresas ou cooperativas especializadas, com o custo prédefinido em plano de execução dos torneios.
§ 1º.
Só poderão ser utilizadas chuteiras específicas para a prática
de futebol society, sendo expressamente proibido ao atleta jogar descalço
ou com chuteiras de trava.
CAPÍTULO XV- DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36.

As equipes e/ou seus atletas farão o recolhimento de todas as taxas
relativas às competições diretamente na Secretaria do BCC, a qual ficará
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responsável por informar à Diretoria de Futebol sobre a condição de jogo
de todos os atletas inscritos em cada competição.
Art. 37.

Duração das Partidas.

§ 1º.

As partidas terão duração de 90 (noventa) minutos, divididos em 02 (dois)
tempos de 45 (quarenta e cinco) minutos com intervalo de 10 (dez)
minutos.

§2º

Cada atleta poderá jogar, no máximo, 60 (sessenta) minutos, por partida,
ininterruptos ou não.

§3º

O disposto no parágrafo anterior não se aplicará na hipótese de o time tiver
registrado na súmula o número inferior a 13 (treze) atletas.

§4º

Na hipótese de descumprimento do disposto do parágrafo anterior, a equipe
será punida com a perda de dois pontos e o jogador infrator será suspenso
da rodada seguinte.

§5º

Na fase final não haverá o limite de tempo máximo previsto no §2º.

Art. 38.

É proibida a utilização de qualquer objeto que possa ocasionar lesões
durante o jogo (relógio, pulseira, brincos, etc.).

§ 1º

O atleta que por contusão estiver usando qualquer tipo de bandagem só
poderá atuar mediante a autorização da organização da competição e do
árbitro do jogo.

§2º

Não será admitido o uso incompleto ou inadequado do uniforme da equipe.

Art. 39.

Não haverá impedimento.

Art. 40.

Será válido o gol marcado diretamente de uma cobrança de tiro de meta
efetuado com os pés, da saída de bola do centro do campo e do escanteio,
independente se a bola tocar ou não em algum atleta antes de entrar no
gol.

Art. 41.

A reposição de bola pelos goleiros nos tiros de meta poderá ser efetuada
com as mãos ou com os pés, nesse caso com a bola parada no chão.

Art. 42.

A reposição de bola nos laterais poderá ser efetuada com as mãos ou com
os pés.

Art. 43.

A barreira será formada a uma distância de 09 (nove) metros.

Art. 44.

Cada equipe atuará com 09 (nove) atletas, incluindo o goleiro,

§ 1º

Caso o jogo seja realizado no campo denominado “Fofinho”, as equipes
atuarão com 09 (nove) jogadores de linha, mais o goleiro.
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Art. 45.

Não haverá limite de substituições, podendo o atleta substituído retornar
ao jogo.

§ 1º.

Não haverá paralisação da partida para substituições, entretanto deverá ser
rigorosamente respeitado o local predeterminado pela mesa do anotador e
sob sua orientação.

§ 2º

O atleta substituído deverá sair do campo de jogo antes do atleta substituto
entrar e sempre no mesmo local. Caso isso não ocorra o atleta que infringir
este regulamento será punido com cartão amarelo.

§3º
O atleta que for ingressar na partida em substituição deverá, necessariamente,
informar previamente ao mesário a pessoa que irá substituir.
Art. 46.

Os casos não previstos no presente Regulamento serão resolvidos pela
Diretoria de FUTEBOL e Diretoria de Esportes do Brasília Country Club.

Brasília – DF, 09 de fevereiro de 2022.

____________________________
Diretor de Futebol – BCC
Jean Ferreira Rodrigues

____________________________
Capitão Barcelona – BCC
Igor Fellipe Araujo de Sousa

____________________________
Capitão Internazionale BCC
Evandro Quintino Júnior

____________________________
Capitão Juventus – BCC
José Aparecido Oliveira

____________________________
Capitão Manchester United BCC
Filipe Martins Araujo de Sousa Lavôr

____________________________
Capitão PSG – BCC
Manoel Fonseca Neto

____________________________
Capitão Real Madrid BCC
Adolfo Rodrigo de Sousa Lobo Ferreira
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