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Regulamento do Campeonato Municipal 2017/2018 

A Prefeitura Municipal de Campo Grande do Piauí em parceria com o 
Departamento municipal de esporte e lazer e da Secretaria Municipal de 
Cultura, vem por meio deste divulgar a edição 2019 do Campeonato 
Intermunicipal de futebol amador. 
 

1- PARTICIPANTES 
Participarão do evento 12 equipes da macrorregião, que são:  

 

 
 

2- PROGRAMAÇÃO 
A competição terá inicio dia 06/07/2019 com um jogo de abertura entre o atual 
campeão e outro time que será estabelecido por sorteio. A data da final será 
estabelecida no decorrer do campeonato. 
 

3- LOCAL, HORÁRIO E DURAÇÃO DAS PARTIDAS 

Todos os jogos serão realizados no estádio municipal de Campo Grande do Piauí às 
15h 45min com jogos nos fins de semana e jogos no meio de semana dependendo 
do calendário esportivo da cidade. 

As partidas terão duração 02 tempos de 40 minutos. 

4- INSCRIÇÃO  
O valor da taxa de inscrição será de R$ 500,00 por time, que deverá ser paga 
até a data do primeiro jogo da equipe na competição. 
 
 
 
 

1 Anti-Álcool Picos 

2 Azulão Campo Grande 

3 Bragantino Jaicós 

4 Camaleões do Mandacaru São Julião 

5 Juventus Campo Grande 

6 Novo Horizonte Campo Grande 

7 Olímpia Campo Grande 

8 Seleção de Alagoinhas Alagoinhas 

9 Seleção de Mons. Hipólito Monsenhor Hipólito 

10 Seleção de Patos Patos 

11 Serrano Campo Grande 

12 Villareal Araripina 
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5- MATERIAL DOS ATLETAS 

Em todas as fases da competição os times deverão se apresentar com equipe 
completa: camisas, shorts e meiões padronizados. Não serão permitidos atletas 
descalços. 
 

6- TEMPO DE TOLERÂNCIA POR ATRASO E NÚMERO MÍNIMO DE ATLETAS PARA 
ENTRAR EM CAMPO. 
Será tolerado um MÁXIMO de 15 (quinze) minutos acima do horário previsto 
para o início da partida. A ausência da equipe resultará na perda dos pontos da 
equipe ausente, devendo esta arcar com as despesas da partida (funcionários e 
arbitragem), no valor de R$ 700,00. 
Os times poderão disputar a partida com um número MÍNIMO de 07 (sete) 
atletas e no caso de expulsão a equipe que ficar com 06 (seis) atletas em campo 
será dada por derrotada pelo placar vigente ou por 1 a 0 no caso de a partida 
estar empatada.  
Em caso de W.O será computada a vitória por 1 a 0 ao time enfrentante e o 
time que o cedeu será excluído da competição e terá seus resultados anteriores 
mantidos e os próximos computados derrotas automática por 1 a 0. 
 

7-   INSCRIÇÕES DE ATLETAS 
Serão aceitos um número MÁXIMO de até 26 (vinte e seis) atletas por cada 
equipe inscrita na competição. 
A relação com os nomes de todos os jogadores deverá ser entregue à comissão 
organizadora obrigatoriamente até o primeiro jogo das quartas de final. 
Todos os jogadores que participaram das partidas da primeira fase (entrando 
em campo, constado na súmula) deverão obrigatoriamente estar inclusos na 
lista final entregue à comissão, não podendo ser substituídos em hipótese 
alguma. 
 

8- IRREGULARIDADES E PUNIÇÕES. 
a- O jogador que ENTRAR EM CAMPO por uma equipe estará impossibilitado 

de defender outra equipe no campeonato. Na ocorrência de tal caso a 
equipe que o recolocou em campo será punida com a perda de pontos da 
partida em questão. 

b- O time que colocar jogador suspenso por cartões ou indisciplina em campo 
será punido com a perda da renda e dos pontos da partida. 

c- Em caso de eventuais punições ao time ficará a critério da organização 
decidir se o time punido participará ou não de outros eventos organizados 
pela mesma. 
 

9- CASOS DE INDISCIPLINA 
Jogadores e dirigentes que por ventura venham a praticar algum tipo de 
violência ou atitudes mais graves com relação à organização, arbitragem, 
torcedores ou atletas poderão ser punidos com exclusão do time e perda da 
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renda (no caso de dirigentes) ou exclusão do atleta no atual campeonato 
(em casos isolados de atletas). 
Todos os casos serão analisados e julgados pela comissão organizadora da 
competição. 
 

10- SUSPENSÕES  
a- O atleta será suspenso por uma partida no caso de ter recebido 02 (dois) 

cartões amarelos no decorrer das três primeiras partidas ou 01 (um) 
vermelho. 

b- Cartões amarelos serão zerados após o término da primeira fase. No caso 
de vermelhos será mantida a suspensão do atleta. 

c- No caso do atleta tomar dois amarelos na mesma partida resultando em um 
vermelho o primeiro amarelo não será considerado para fins de suspensão. 

d- No caso de acusação sobre alguma irregularidade cobrando punição a 
algum jogador ou equipe, o dirigente deverá entrar com um pedido por 
escrito mediante a taxação à comissão em menos de 48 horas, contando a 
partir do término da partida, que será analisado e avaliado a ocorrência que 
será respondido por escrito pela comissão organizadora no prazo de 24 
horas após o recebimento do pedido por escrito (em anexo). 

 

11- CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Serão levados em conta no caso de empate por pontos os seguintes critérios:  
Pontos, Vitórias, Saldo de gols, gols feitos, gols sofridos, confronto direto, 
cartões vermelhos e cartões amarelos. 
Apenas será levado em conta o próximo critério se houver empate no critério 
anterior. 
No caso de empate em todos os outros critérios será feito um sorteio entre as 
duas ou mais equipes empatadas. 
  

12- PREMIAÇÃO 

 Campeão: R$ 3.500,00 + troféu e medalhas 

 Vice-campeão R$ 2.000,00 + troféu e medalhas 

 Goleiro menos vazado: R$ 250,00 

 Artilheiro: R$ 250,00 
 
Critério de avaliação: 
Será considerado o goleiro menos vazado da competição aquele que esta entre 
os semifinalistas e que sofrer menos gols. 
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13- COMISSÃO ORGANIZADORA 

A comissão organizadora ficará responsável em disponibilizar um 
representante e transporte da saúde e a segurança durante os jogos, somente 
dentro do estádio municipal. 
 
Membros da comissão: 

 Adão Davi 

 Franceildo Sousa 

 Martinho Belchior 
 

14- DESISTÊNCIA DE EQUIPES 
Para que não haja alteração na premiação estipulada pela organização, em caso 
de desistência de equipes antes de sua primeira partida, será feita a 
substituição por outra equipe interessada, sem alteração nenhuma na tabela, 
ficando esta no mesmo grupo, data e horário de jogos da equipe desistente. 
 

15 – RENDA 
Os times terão suas cotas em relação à renda durante seus jogos da primeira 
fase, quartas de final e semifinal, sendo que não haverá cota para os times no 
jogo da final. 
Fica a critério de cada equipe disponibilizar ou não um representante para 
controle da portaria. A responsabilidade sobre a pessoa indicada será total e 
individualmente de cada equipe. 
No caso de não indicação de um representante da equipe para a portaria, ficará 
vetado o direito de reclamação posterior, podendo ser penalizado com a perda 
da renda nos demais jogos. 
 

16 – PORTARIA 
O valor cobrado pelos ingressos durante as partidas do campeonato ficará 
restrito a decisão da administração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ 

Rua Cícero Manoel de Carvalho, nº 214, Centro 
CEP: 64578-000 – CAMPO GRANDE DO PIAUÍ – PI                     

 

PEDIDO DE REVISÃO 
 

Campeonato Intermunicipal 2019 
 
 
 
 
Justificativa: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do responsável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo Grande do Piauí-PI, ____ de _________ de 2019. 
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TABELA DE JOGOS – CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2019 
 

PRIMEIRA FASE 

6-jul 15:45 Novo Horizonte   X   Villareal 

7-jul 15:45 Olímpia   X   Sel. Patos 

14-jul 15:45 Anti-Álcool   X   Sel. Alagoinhas 

20-jul 15:45 Sel. Mons. Hipólito   X   Azulão 

21-jul 15:45 Serrano   X   Bragantino 

27-jul 15:45 Camaleões   X   Juventus 

28-jul 15:45 Novo Horizonte   X   Sel. Mons. Hipólito 

3-ago 15:45 Villareal   X   Azulão 

4-ago 15:45 Bragantino   X   Sel. Patos 

10-ago 15:45 Olímpia   X   Serrano 

11-ago 15:45 Juventus   X   Anti-Álcool 

17-ago 15:45 Camaleões   X   Sel. Alagoinhas 

18-ago 15:45 Novo Horizonte   X   Azulão 

24-ago 15:45 Sel. Patos   X   Serrano 

25-ago 15:45 Olímpia   X   Bragantino 

31-ago 15:45 Villareal   X   Sel. Mons. Hipólito 

1-set 15:45 Camaleões   X   Anti-Álcool 

7-set 15:45 Juventus   X   Sel. Alagoinhas 

       

QUARTAS DE FINAL 

8-set 15:45     X     

14-set 15:45     X     

20-set 15:45     X     

21-set 15:45     X     
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SEMIFINAIS 

22-set 15:45     X     

28-set 15:45     X     

       

FINAL 

  15:45     X     
 


