REGULAMENTO DO TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE BASE.
CIDADE TIBAU DO SUL – RN.
CAPÍTULO I
CONSTITUIÇÃO
Art. 1º - Objetivos: I – Tem como finalidade desenvolver o intercâmbio esportivo e
proporcionar boas relações entre dirigentes, técnicos e atletas, estabelecer uma união
segura entre desportistas, comunidade, associações e o Poder Público. E como objetivo
exaltar a prática desportiva como instrumento imprescindível para a formação da
personalidade, criando uma integração social deste com o esporte de maneira que possa
se tornar participativo e fazendo surgir novos valores no panorama desportivo Municipal,
Estadual, Nacional e Internacional.
II – Valorizar a prática esportiva como forma de qualidade de vida.
CAPÍTULO II
DA PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Art. 2º - TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE BASE será realizado em
12 a 14 de Outubro de 2018, sendo promovido em conformidade com este
regulamento.
Art. 3º - Caberá ao TIBAU PIPA CUP organizar o torneio, inclusive:
I – Promover a divulgação do evento;
II – Tomar as providências de ordem técnica, necessárias ao bom andamento
da competição.
Art. 4º - A Comissão disciplinar será constituída por 04 (quatro) membros
convidados e voluntários e será responsável:
I – Receber, analisar e homologar as inscrições das equipes, dos
representantes das equipes e dos atletas;
II – Analisar e homologar os resultados dos jogos, à vista da súmula assinada
pelo árbitro;
III – Aplicar, de ofício ou a pedido, penalidade aos atletas, aos representas de
equipe, nos termos deste regulamento;
CAPÍTULO III
DA CATEGORIA E DOS PARTICIPANTES
Art. 5º - TORNEIO DE INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE BASE, terá todas
categorias de base:
§ 1º – Poderão participar do torneio internacional atletas de 08 anos até 20
anos, divididos por categorias e grupos:

✓ 1 Grupo 8 – 9 anos, 8 equipes Nascimentos 2010 ∕ 2009
✓ 2 Grupo 10 – 11 anos, 8 equipes Nascimentos 2008 ∕ 2007
✓ 3 Grupo 12 – 13 anos, 8 equipes Nascimentos 2006 ∕ 2005
✓ 4 Grupo 14 – 15 anos, 8 equipes Nascimentos 2004 ∕ 2003
✓ 5 Grupo 16 – 17 anos, 8 equipes Nascimentos 2002 ∕ 2001
✓ 6 Grupo 18 – 20 anos, 16 equipes Nascimentos 2000 ∕1999 ∕ 98

*Obs.: 2 Atletas nascidos em 1997.
§ 2º – Poderão participar atletas amadores e atletas profissional.
Art. 6º – Cada equipe deverá ter 1 membro que a representará.
Art. 7º - As equipes poderão ser inscritas com um número mínimo de 15
(quinze) e máximo de 25 (vinte e cinco ) atletas.
CAPÍTULO IV DAS EQUIPES
Art. 8º - TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL DE BASE será composto
por número limitado de equipes .
§ 1º As equipes que participarão do torneio internaci onal, caso não consigam
filiados suficientes para formação de equipes, poderão adicionar atletas de
outras equipes, desde que aprovado previamente pela comissão. A adição
desses novos atletas deverá acontecer após o período de inscrições.
CAPÍTULO V DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES
Art. 9º - Participarão do torneio as equipes que se inscreverem através de seus
representantes, no período fixado e divulgado pela Comissão organizadora
(12/09/18) data limite e final para se inscrever, desde que:
I – Atendam aos requisitos relativos aos atletas, previstos neste regulamento;

II – Declarem estar de pleno acordo com as normas estabelecidas para
competição. Parágrafo único – Os representantes das equipes se
responsabilizarão pelas informações relativas aos atletas, bem como, pela ficha
de inscrição da equipe de sua equipe, conforme ficha de inscrição (Anexo I
deste edital).
Art. 10º - Poderão inscrever-se como atletas:
§ 1º - Para inscrição será obrigatório o preenchimento da ficha com os nomes e
assinatura dos atletas, que deverá ser entregue à Comissão Organizadora e
assinada pelo representante da equipe.
§ 2º As inscrições para o torneio, dar -se-á a partir do site, carta convite ou
contato com os organizadores por email, telefone direto ou whatsapp, c om
tempo limite até 12/09/2018.
Art. 11º - As equipes não poderão substituir nem permutar jogadores antes do
encerramento do torneio, exceto por justo motivo ou força maior, com
autorização expressa da Comissão Organizadora.
§ 1º - As listas das equipes, serão disponibilizadas no site oficial do evento
(TIBAU PIPA CUP), para que se possa conhecer todos os envolvidos no
torneio.
§ 2º - Se a equipe jogar com algum atleta devidamente inscrito em outra
equipe, será eliminada do torneio.
CAPÍTULO VI SISTEMA DE DISPUTA
Art. 12º - TORNEIO INTERNACIONAL DE FUTEBOL BASE será disputado entre
as chaves G1, G2, G3, G4, G5 E G6:

I – Sistema de 5 jogos cada equipe – (mais 2 jogos até a final) , Semi - Final
Final.
II – Duas equipes para disputa final de cada Grupo.
Art. 14º - A fase final será disputada em um único jogo, pelas duas equipes
classificadas na fase anterior, sendo campeã a equipe vencedora.
Art. 15º - Os resultados dos jogos serão pontuados, da seguinte forma:
I – A classificação das equipes será por pontos ganhos, adotando-se o seguinte critério:
a) Vitória......................................03(três)pontos;
b) Empate....................................01(um) ponto;
c) Derrota...................................00(zero) ponto.
II – Se houver empate no tempo normal na semi final e final, haverá disputa de
pênaltis com 05 cobranças. Caso termine empatado após as cobranças, a
disputa será em cobranças alternadas.
CAPÍTULO VII PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS
Art. 16º - A comissão organizadora do evento já disponibil izou a data (12 de
Outubro de 2018) para a realização do torneio que serão nos campos da TIBAU
DO SUL – SEDE, PIPA E GOIANINHA.
§ 1º - Os jogos do torneio serão programados em tabela elaborada pela
comissão organizadora até o dia 11 de outubro de 2018.
Art. 17º - As partidas programadas em tabela não poderão ser transferidas.

CAPÍTULO VIII REGRA DOS JOGOS
Art. 18º - Os jogos terão duração de 30 (Trinta) minutos, divididos em duas
etapas de 15 (vinte e cinco) minutos, com 10 (dez) minutos de intervalo para
descanso para os jogadores de 08 anos até 20 anos, Os jogos de crianças e as
meninas terão duração de 30 (trinta) minutos, divididos em duas etapas de 15
(quinze minutos, com 10 (dez) minutos de intervalo para descanso para os
jogadores de 08 anos até 20 anos.
A Grande Final de cada grupo terão duração de 40(quarenta) minutos, divididos
em duas etapas de 20(vinte) minutos com descanso de 10(dez) minutos
Parágrafo único – No campo, as equipes deverão mudar de lado para disputar
a segunda etapa do jogo.
Art 19º - Em casos excepcionais, uma das equipes ou até mesmo as duas, por
opção do seu representante, poderão disputar as partidas com no mínimo de 8
(oito) atletas.
Art 20º - As substituições dos atletas serão permitidas sem limites de número,
podendo inclusive o substituído retornar ao jogo.
Art 21º - Serão adotados os seguintes cartões para punição dos atletas durante
os jogos:
I – Amarelo – Advertência
II – Vermelho - Expulsão do jogo, não podendo a equipe efetuar a substituição
do atleta.
Art 22º - Além das regras previstas neste capítulo serão utilizadas as regras da
FIFA desde que não conflitantes.

Art 23º - A equipe que não disputar o a partida progr amada perderá
automaticamente o jogo, registrando-se na súmula o placar de 1 X 0.
Art 24º - O atleta punido durante a partida com cartão vermelho ficará suspenso
automaticamente do próximo jogo.
Art 25º - A equipe que praticar irregularidade relativa, a es calação de atleta,
será dada a vitória para o adversário da partida.
Art 26º - Os casos omissos deste regulamento serão apreciados e julgados p ela
Comissão Organizadora, não cabendo recurso da decisão.
Art 27º - O presente regulamento é aplicável ao TORNEIO INTERNACIONAL DE
FUTEBOL DE BASE 2018 entrando em vigor na data da sua aprovação pelos
Representantes das Equipes.
Art 28º - A premiação da TIBAU PIPA CUP será distribuída em:
I – 1 Troféu de Campeão e medalhas.
II – 1 Troféu de Vice-Campeão e medalhas.
III – 1 Troféu de Artilheiro da competição.
IV- Certificado de participação do Torneio Internacional a todos inscritos
elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.
.
Este documento entra em vigor nesta data. Tibau do Sul, 16 de Agosto de 2018.
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