
 

48 

 
 

 

Secretaria Municipal de Esportes e Cidadania – SMEC 
 

CAMPEONATO SUB 12 e SUB 14 DE FUTEBOL DE CUIABÁ-MT 
 
 

REGULAMENTO GERAL 
 
 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

ART. 1º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem as 
competições do Campeonato Sub 12 ano base 2001 e Sub 14 ano base 1999, 

masculino de futebol de Cuiabá. 
 

ART. 2º - As equipes que participarem dos jogos regidos por este regulamento, 
serão consideradas conhecedores da legislação esportiva e deste regulamento, 

no que diz respeito a seus direitos e obrigações. 

 
ART. 3º - É de competência da Prefeitura Municipal de Cuiabá, através da 

Secretaria Municipal do Esporte e Cidadania, fazer cumprir este regulamento e 
resolver os casos omissos. 

 
 

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS 
 

ART. 4º - Desenvolver o intercâmbio esportivo e cultural entre os participantes, 
valorizando o caráter educativo. 

 
ART. 5º - Promover o esporte como resultante das atividades desenvolvidas na 

comunidade em geral. 
 

ART. 6º - Propiciar o surgimento de novos talentos esportivos, e a formação de 

atletas, para integrarem as seleções do município. 
 

 
CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO 

 
ART. 7º - A organização e a direção deste evento esportivo ficarão a cargo da 

Coordenadoria de Futebol Amador da Secretaria Municipal do Esporte e 
Cidadania. 

 
 

CAPÍTULO IV - DOS PARTICIPANTES 
 

ART. 8º - Poderão participar deste campeonato, atletas do sexo masculino de 
categoria Sub 12 ano base 2001 e Sub 14 ano base 1999. 
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CAPÍTULO V - DAS INSCRIÇÕES 

 

ART. 9º - A inscrição da equipe deverá ser solicitada, junto à Coordenadoria de 
Futebol Amador, conforme modelo anexo, assinado pelo Coordenador, dentro do 

prazo estabelecido. 
 

ART. 10 - Excepcionalmente, e a critério da comissão organizadora, poderão 
ser aceitas inscrições de outros municípios. 

 
ART. 11 - Cada equipe poderá inscrever quantas equipes quiser em cada 

categoria. 
 

ART. 12 - O número de atletas que cada equipe poderá inscrever nas 
categorias, será de 20 atletas. 

 
ART. 13 - Toda inscrição de atleta deixará claro que o mesmo foi submetido a 

exame médico, e se encontra em perfeitas condições para a prática esportiva, 

não cabendo à organização qualquer responsabilidade quanto ao bem estar 
físico e clínico dos participantes. 

 

§ ÚNICO - O exame médico será de responsabilidade do representante da 

equipe. 

 
 

CAPÍTULO VI - DAS CATEGORIAS 
 

ART. 14 - Para efeito de disputa, serão oferecidas as categorias: 
 

 a) SUB 12 – ANO BASE 2001. 
 b) SUB 14 – ANO BASE 1999. 

 
 

CAPÍTULO VII - DO DESFILE DE ABERTURA 

 
ART. 15 – Na abertura do campeonato será obrigatória à participação de todas 

as equipes inscrita no evento. 
 

§ ÚNICO – A equipe que não comparecer ao desfile de abertura estará sujeita a 

ser eliminada dos jogos.  
 

 
CAPÍTULO VIII - DO UNIFORME 

 
ART.16 - O uniforme da equipe terá como exigência, a camisa igual e 

numerada, calção e meias padronizados para todos os atletas da equipe. 
 

§ 1º Quando, a critério do árbitro, as camisas utilizadas por ambas às equipes 

forem semelhantes, a ponto de prejudicar o andamento da partida, a equipe 
mandante do jogo será obrigada a tocar o uniforme. Caso não efetuado a troca 

dentro do prazo de 30 minutos, será considerada equipe ausente e perdedora 

por (W.O). 
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§ 2º Recomenda-se o uso de caneleiras para salvaguardar a integridade física 

dos atletas, embora não seja obrigatório o uso das mesmas. 
 

§ 3º Não será permitido o uso de chuteiras com trava de metal, recomenda-se 

o uso de chuteiras society. 
 

 
CAPÍTULO IX - DO CONGRESSO TÉCNICO  

 
ART. 17 - Antecedendo os jogos, após o encerramento das inscrições, haverá 

um congresso com a seguinte pauta: 
 

1. Parte solene 
2. Parte técnica 

3. Repasse de informações gerais 
4. Discussão dos assuntos levantados pelo plenário; 

5. Sorteio dos grupos para formação das tabelas; 
6. Outras solicitações. 

 

 
CAPÍTULO X - DA PREMIAÇÃO 

 
ART. 18 - Definidas as classificações, serão concedidos os seguintes prêmios: 

 
a) Medalhas aos atletas e técnicos classificados em 1º, 2º lugares nas duas 

categorias; 
 

b) Troféus para as equipes campeã e vice-campeã nas duas categorias. 
 

 
CAPÍTULO XI - DA IDENTIFICAÇÃO 

 
ART. 19 - Nas competições os atletas serão identificados pela relação nominal, 

conforme o presente regulamento. 

 
ART. 20 – Durante todas as competições, será obrigatória aos técnicos, 

responsáveis ou credenciados a apresentação dos documentos relacionados 
para estar habilitado a dirigir sua equipe. 

 
ART. 21 - Nos jogos das categorias Sub 12 e Sub 14, será obrigatória à 

apresentação de documentos (RG, ou Carteira de estudante) original ou 
fotocópia autenticada, antes do início de cada partida. 

 

§ 1º A não apresentação em tempo de um dos documentos acima relacionados 

impedirá a participação do atleta. 

 

§ 2º À coordenação geral e técnica se reserva o direito de efetuar a verificação 

de idade, conferindo os documentos dos atletas participantes, a qualquer 

momento da competição, se assim achar necessário. 
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CAPÍTULO XII - DA COMISSÃO DISCIPLINAR 

 

Art. 22 - Fica a Comissão Disciplinar como salva guarda para julgar as infrações 
e penas disciplinares, técnicas e administrativa aos atletas, técnicos e dirigentes 

durante o transcorrer da competição. 
 

Art. 23 - Ressalvando as sanções de natureza regulamentar expressamente 
prevista nas inflações disciplinares serão processadas e julgadas nas formas 

estabelecidas pelo código disciplinar de justiça desportiva e as disposições 
contidas neste regulamento: 

 

§ Único – As decisões emanadas da Comissão Disciplinar são inapeláveis. 

 

Art. 24 - A inobservância deste regulamento na sua disposição quando for de 
outro meio mencionado, esta sujeito ao infrator as seguintes penalidades: 

 
A) Advertência 

B) Perda e reversão de pontos;  
C) Suspensão; 

D) Eliminação do campeonato. 

 
Art. 25 - A equipe que deixar de comparecer ao jogo escalado (W.O pela 

segunda vez), será desclassificado automaticamente, e todos os resultados dos 
jogos que participou serão anulados.  

 
Art. 26 - Constituem provas os seguintes documentos: 

a) O relatório dos árbitros e auxiliares em súmula ou relatório em anexo; 
b) A confissão dos membros da equipe; 

c) A declaração de um dos representantes da Coordenação do evento; 
d) Provas documentais. 

 
ART. 27 - Todo o protesto de irregularidade deverá ser encaminhado à 

Comissão Organizadora desta competição. 
 

§ ÚNICO - O prazo de entrada do protesto será de 02 (dois) dias úteis, 

contadas a partir do encerramento da partida, contendo a qualificação do 
requerente e devidamente acompanhado dos elementos de comprovação da 

denúncia. 

 
 

CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

ART. 28 - O órgão de comunicação e informação serão os BOLETINS OFICIAIS 
e NOTAS OFICIAIS, da comissão organizadora. 

 

§ ÚNICO - A comissão organizadora não se responsabilizará pelo não 

conhecimento dos boletins e alterações publicadas em notas oficiais, que 

deverão ser retiradas na coordenadoria de futebol amador, durante todo o 
período de realização das competições. 
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ART. 29 - É de responsabilidade da equipe a indenização de reparos em 

eventuais danos causados nos locais de competição por atletas, dirigentes ou 

torcida. 
 

ART. 30 - A comissão organizadora não se responsabilizará por acidentes 
ocorridos com atletas e torcedores, ou por estes ocasionados a terceiros, antes, 

durante ou após qualquer competição. 
 

ART. 31 - Os árbitros serão designados pela coordenação dos jogos, em 
hipótese alguma poderão ser recusados. 

 
ART. 32 - Estará automaticamente suspenso por uma partida o atleta que: 

 
a) for expulso (cartão vermelho), ou receber 03 cartões amarelos. 

 

§ 1º O técnico, assistente-técnica, médico, massagista ou dirigente, que for 

expulso ou desqualificado da partida, estará automaticamente suspenso por 

uma partida e, estarão sujeito as penalidades da comissão disciplinar. 

 

§ 2º Quando o técnico for expulso, ou que estiver cumprindo a punição de uma 

automática ou qualquer punição imposta pela Comissão Disciplinar, a equipe 

deverá ser dirigida por outro elemento credenciado para tal atividade. 
 

ART. 33 - A equipe que deixar de comparecer ao jogo escalado (WxO pela 
segunda vez), será desclassificada automaticamente, e todos os resultados dos 

jogos que participou serão anulados.  
 

ART. 34 – Os jogos terão seu início na data, local e horário estipulado pela 
Comissão Organizadora. Haverá uma tolerância de 15 minutos, o período de 

tolerância será somente para o primeiro jogo da rodada, não havendo 
tal para os demais. 

 

§ 1º A comissão organizadora se reserva o direito de eventualmente atrasar, 

interromper e cancelar, a realização de uma partida, quando houver problemas 

de ordem técnica. 

 

§ 2º Recomenda-se às equipes comparecerem ao local do jogo com 15 minutos 

de antecedência. 

 

§ 3º O tempo de duração das partidas serão: 

 

 a) categoria - SUB 12 – ANO BASE 2001. Tempo - 15X10X15 
 b) categoria - SUB 14 – ANO BASE 1999. Tempo - 20X10X20 

 

§ 4º O Campeonato será regido pelo sistema de ponto ganhos observando o 

seguinte critério:  

Vitoria: 03 (Três) pontos; 
Empate: 01 (um) ponto; 

Derrota: 00 (zero) ponto. 
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ART. 35 - As equipes deverão ser dirigidas por um elemento credenciado, o 

qual será responsável pela conduta disciplinar antes, durante e após a 

competição. 
 

§ ÚNICO - A equipe que não se fizer acompanhar por um elemento credenciado 

na hora da competição, o qual deverá ser identificado conforme a ficha de 
inscrição, será considerada ausente e perdedora por W.O. 

 
ART. 36 - Os jogos regidos por este regulamento serão disputados conforme o 

número de participantes por cada categoria, a ser definida pela comissão 
organizadora. 

 
ART. 37 - Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela 

comissão organizadora. 
 

 

 
 

 

Cuiabá – MT, 29 de agosto de 2013. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ  

Secretaria Municipal de Esportes e Cidadania 

Coordenadoria de Futebol Amador 
 

REGULAMENTO DO CAMPEONATO FEMININO 
 

Capitulo I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art.1°- O Campeonato Feminino de futebol, promovido pela Prefeitura Municipal 
de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de esportes e Cidadania, vem nas 

conformidades deste regulamento promover esta competição. 
Art.2°-Só participarão do campeonato as equipes que estiverem escritas para 

este evento, conforme regulamento. 

Art.3°-Cada equipe é obrigada a participar dos jogos na data marcada pela 
tabela, mesmo que venham a ter as maiorias dos atletas suspensos por 

indisciplina. 
Art.4°-A comissão não se responsabilizara por roubos, machucaduras ou danos 

materiais. 
Capitulo II - DA PREMIAÇÃO 

ART.5º - Definidas as classificações, serão concedidos os seguintes prêmios: 
c) Medalhas aos atletas e técnicos classificados em 1º, 2º lugares; 

d) Troféus para as equipes campeã e vice-campeã. 
 

Capitulo III - DOS UNIFORMES 
ART.6º - Os uniformes da equipe terá como exigência camisa igual e numerada, 

calções e meias padronizados. 

§ 1º Caso os uniformes das equipes forem da mesma cor e estabelecer confusão 

a critério dos árbitros, será obrigatório a equipe mandante do jogo trocar, tendo 

a mesma 30 minutos para as providências. Caso não efetuado a troca dentro do 

prazo, será considerada equipe ausente perdedora por W.O.  

§ 2º Fica proibido aos atletas o uso de chuteiras com travas de metal, 

recomenda-se o uso de chuteiras society.  

 
Capitulo IV - DA CONTAGEM DE PONTOS E TEMPO DE JOGO 

Art.7° - O Campeonato será regido pelo sistema de ponto ganhos observando o 
seguinte critério:  

Vitoria: 03 (Três) pontos; 
Empate: 01 (um) ponto; 

Derrota: 00 (zero) ponto. 
 

Art. 8° - O tempo de duração das partidas será de 70 minutos, divididos em 
dois tempos de 35 minutos com 10 minutos de descanso (35X10X35). 

 
Capitulo V - DA COMISSÃO DISCIPLINAR 

 

Art.9°- Fica a Comissão Disciplinar como salva guarda para julgar as infrações e 
penas disciplinares, técnicas e administrativa aos atletas, técnicos e dirigentes 

durante o transcorrer da competição. 
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Art.10- Ressalvando as sanções de natureza regulamentar expressamente 

prevista nas inflações disciplinares serão processadas e julgadas nas formas 
estabelecidas pelo código disciplinar de justiça desportiva e as disposições 

contidas neste regulamento: 
 

§ Único – As decisões emanadas da Comissão Disciplinar são inapeláveis. 

 
Art.11-A inobservância deste regulamento na sua disposição quando for de 

outro meio mencionado, esta sujeito ao infrator as seguintes penalidades: 
 

E) Advertência 
F) Perda e reversão de pontos;  

G) Suspensão; 
H) Eliminação do campeonato. 

 
Art.12- A equipe que deixar de comparecer ao jogo escalado (W.O pela segunda 

vez), será desclassificado automaticamente, e todos os resultados dos jogos que 
participou serão anulados.  

 

Art.13- Constituem provas os seguintes documentos: 
e) O relatório dos árbitros e auxiliares em súmula ou relatório em anexo; 

f) A confissão dos membros da equipe; 
g) A declaração de um dos representantes da Coordenação do evento; 

h) Provas documentais. 
Art.14-A inscrição dos atletas terá ano base livre e será obrigatória à 

apresentação de documentos (RG, ou Carteira de estudante) original ou 
fotocópia autenticada, antes do início de cada partida. Não serão admitidas as 

inscrições de atleta, após a entrega da ficha de inscrições. 
Art.15-Durante a realização de uma partida a substituição de atleta é livre, não 

se admitindo a substituição do atleta expulso, e nem o retorno ao campo de 
atleta substituído. 

 
Art.16- Estará automaticamente suspenso por uma partida o atleta que: for 

expulso (cartão vermelho), ou receber 03 cartões amarelos. 
 

§ 1º O técnico, assistente-técnica, médico, massagista ou dirigente, que for 

expulso ou desqualificado da partida, estará automaticamente suspenso por 

uma partida e, estarão sujeito as penalidades da comissão disciplinar. 
 

§ 2º Quando o técnico for expulso, ou que estiver cumprindo a punição de uma 

automática ou qualquer punição imposta pela Comissão Disciplinar, a equipe 
deverá ser dirigida por outro elemento credenciado para tal atividade. 

 

§ 3º Em caso de brigas, tumultos, invasão de campo, em que o juiz paralise o 

jogo por definitivo, ou não, será analisado e julgado o incidente, o relatório do 

árbitro do jogo pelo conselho disciplinar. 
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Capitulo VI - DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

 

Art.17- Toda citação será feita por edital ou Boletim Oficial. 
 

Art.18-  O edital de citação indicará o nome do acusado, a equipe que pertence, 
data, horário e local de comparecimento e finalidade da convocação. 

 

§ Único – Os convocados que não atenderem as solicitações serão julgados a 

“revelia”. 

 
 

 
Capitulo VII - DAS COMPETIÇÕES 

 
Art.19 - Os jogos terão seu inicio na data, horário e local, estipulada pela 

comissão organizadora, obedecendo aos seguintes critérios conforme sumula. 
 

a) Na hipótese do artigo anterior o árbitro terá 15 minutos de tolerância, o 

período de tolerância será somente para o primeiro jogo da 
rodada, não havendo tal para os demais, conforme horário marcado 

na tabela ou sumula e permanecendo o fato, a equipe regularmente 
presente será vencedora por W.O. 

b) Se o fato previsto no artigo anterior houver ocorrido com ambas  ás 
equipes, ambas serão declaradas perdedoras por W.O. 

 
Art.20- A equipe que deixar de comparecer ao jogo escalado (W.O) pela 

segunda vez, será desclassificado automaticamente, e todos os resultados dos 
jogos que participou serão anulados.  

 
Art.21-No caso, de adiamento ou interrupção de uma partida ou mesmo 

suspensão, devera o arbitro narrar em seu relatório indicando os responsáveis 
quando for o caso. 

 

§ 1º - Só poderão participar as atletas que foram previamente escritos no limite 
de 20 (Vinte), para cada equipe. 

 
§ 2º - Só poderão participar da nova partida os atletas que não estejam 

cumprindo suspensão automática, na partida suspensa. 
 

Art.22-Cada equipe terá que levar uma bola semi-nova e entregar ao Arbitro e a 
ele caberá analisar se a bola tem ou não condição de jogo, caso a equipe não 

cumpra, perdera os pontos desde que seja protestada com provas. 
 

Art.23-Os atletas que se inscrever por uma equipe não poderão se inscrever por 
outra no mesmo evento, caso isso aconteça e houver protesto a equipe perde 

pontos. 
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Capitulo VIII - DA IMPUGNAÇÃO DA VALIDADE DE UMA PARTIDA 

 

Art.24-Os pedidos de protesto só serão aceitos pelos envolvidos na competição 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a realização da mesma, por petição que 

contenha as razões da mesma ao protestante cabe provar a irregularidade. 
 

Art.25-A Comissão disciplinar será composto pôr cinco membros, e deliberará 
com a presença da maioria dos seus membros. 

 
§ Único – A Comissão Disciplinar aplicará sanções em procedimento sumário, 

assegurando à ampla defesa e o contraditório. 
Art.26-Todos os processos terão que passar pela comissão organizadora para 

ser julgado pela Comissão Disciplinar. 
 

Art.27-O presente regulamento com a sua aceitação ficam aprovadas por todas 
as equipes que fazem parte deste campeonato, e a ele não cabe ressalva. 

 

Art.28-Os árbitros ficam nas obrigações de enviar as sumulas do jogo até 24 h 
após o encerramento de sua partida, á comissão organizadora. 

 
 

Capitulo XI - DA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO 
CAMPEONATO 

 
Art.29-O campeonato será dirigido, pela comissão organizadora, qual caberá: 

a) Proceder os sorteios das chaves das equipes participantes; 
b) Elaborar a tabela em suas varias fases; 

c) Designar datas, horas e locais para a realização dos jogos; 
d) Tomar todas as providencias de ordem técnicas; 

e) Aprovar ou não os jogos conforme as sumulas e relatório dos árbitros; 
 

Art.30-Todas as equipes são obrigadas a ter um representante credenciado nas 
reuniões marcada pela comissão organizadora caso não compareça o mesmo 

não poderá reclamar das decisões tomadas.                                             
 

Art.31-A taxa de inscrição será totalmente gratuita e a taxa de arbitragem será 
paga pelos organizadores do campeonato. 

 
Art.32-A forma de disputa da competição será definida pela Comissão 

Organizadora de acordo com o número de participante. 

 
Art. 33 - Todos os jogos serão realizados no município de Cuiabá. 

 
Art.34 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 
 

 
 

Cuiabá – MT 29 de agosto de 2013. 
 


