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TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL DE CARQUEIJO 2023 

REGULAMENTO GERAL 
 

DAS FINALIDADES  
Art. 1º - O Torneio Regional de Futebol de Carqueijo 2023 é uma promoção da Prefeitura 

Municipal de Belém do Piauí, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e 

Lazer, e tem a finalidade de proporcionar entretenimento e integração entre os municípios 

participantes. 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
Art. 2º - A Direção Geral da Competição ficará a cargo da Comissão Organizadora, que será 

formada por servidores da Prefeitura de Belém do Piauí. 

Art. 3º - Compete a Comissão Organizadora as seguintes atribuições:  

Elaborar a tabela;  

Adotar todas as providências de ordem técnica necessária à realização do torneio;  

Designar e alterar – caso necessário – dia, hora e local para as partidas;  

Escalar árbitros, assistentes e observadores da presidência a pedido das equipes e contratados 

por eles;  

Tomar conhecimento de relatórios e súmulas após as partidas;  

Aplicar as medidas administrativas cabíveis, de acordo com as necessidades.  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
Art. 4º - Não haverá mando de campo nas partidas,  

Art. 5º - Somente poderão participar do torneio os atletas que constarem em lista entregue a 

Comissão antes das partidas.  

Art. 6º - O atleta que já tenha participado de algum jogo, não poderá participar de jogos de outra 

equipe.  

Parágrafo único: O atleta que receber cartão vermelho ficará suspenso da próxima partida, 

independentemente de fase.  

Art. 7º - As equipes participantes do TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL DE CARQUEIJO 

2023 reconhecem e concordam que serão aplicadas medidas disciplinares pela Comissão 

Organizadora do evento, conforme as disposições previstas neste regulamento. Como única e 

definitiva instância para as questões que surjam com o decorrer do mesmo, entre eles ou, entre eles 

e a organização, desistindo, assim, de valer-se, para esses fins, do Poder Judiciário.  

PARAGRAFO ÚNICO – A equipe que abandonar o jogo antes de seu término e provocar qualquer 

atitude será desclassificada.  

 

Art. 8º –O Torneio Regional de Futebol de Carqueijo 2023 será realizado no dia 06 de abril de 2023 

no Campo de futebol de Carqueijo com início às 08:00h com partida constante da Tabela de Jogos 

(Anexo) que é parte integrante deste regulamento.  

 

DAS INSCRIÇÕES  
Art. 9º - Para inscrição dos atletas, as respectivas equipe apresentarão uma Lista nominal com nomes 

(pode ser apelido) dos mesmos, sendo no mínimo 11 e no máximo 22 jogadores;  

Art. 10- Após a entrega da relação dos atletas, será permitida a complementação de nomes nas listas 

de inscrições a equipes que não atingiram o limite de 22 atletas. 
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Art. 11 - A equipe deverá ser composta pelos seguintes membros:  

a – Diretor-Técnico;  

b – Técnico;  

c – Massagista.  

Art. 12 - Todos os jogadores inscritos poderão permanecer no banco de reservas durante a partida 

de sua equipe.  

 

DA FORMA DE DISPUTA  

Art. 13 – Todos os jogos terão 02(dois) tempos de 25 (vinte e cinco) minutos, com intervalo de 10 

(dez) minutos 

Art. 14 - O sistema de disputa obedecerá a Tabela previamente definida, dividindo-se em Fase 

Classificatória, Fase  Semi-final e Final. 

As fases serão disputadas da seguinte forma: 

FASE CLASSIFICATÓRIA – Será disputada em partida única, totalizando quatro jogos entre as 

oito equipes participantes. 

FASE SEMI-FINAL – será disputada em jogo único e em duas chaves, “A” e “B”, formadas da 

seguinte forma:  

Chave “A”, será disputada pelos vencedores dos jogos 1 e 2; 

Chave “B”, será disputada pelos vencedores dos jogos 3 e 4. 

FASE FINAL  

Será disputado em jogo único entre as equipes vencedoras das Chaves “A” e “B” na fase semi-final. 

Parágrafo único:  Não haverá vantagem de empate em nenhuma fase do torneio, e se a partida 

terminar empatada no final dos 50 (cinquenta) minutos, esta será decidida através de cobranças, 

alternadas, de 05(cinco)penalidades máximas para cada equipe, caso persista o empate, adote-se o 

critério de mata-mata, cobrando penalidades de 1 x 1 até que se conheça o vencedor. Se todos os 

atletas cobrarem e não se chegar ao vencedor, passa-se a sorteio imediatamente. 

 

DOS ATLETA  
Art. 15 - Cada equipe poderá fazer até 07 (sete) substituições por partida.  

Art. 16 - Os atletas deverão estar uniformizados para o jogo, com chuteiras, camisetas, calções e 

meiões com predominância de cor.  

PARÁGRAFO ÚNICO: - É proibido ao atleta jogar portando objetos extra futebol, tais como anéis 

ponti-agudos, pulseira, relógio, correntes, ou parte do corpo engessado.  

 

DAS PREMIAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS  
Art. 17 – A Prefeitura de Belém do ´Piauí fornecerá alimentação e água para todos os participante 

e prêmios em espécie nos valores de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) para a equipe Campeã, 

e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para a equipe Vice Campeã. 

 

CAPÍTULO XI = DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
Art. 18 - Todos e qualquer incidente e acidente que possa a vir a ocorrer dentro ou fora do campo 

com os atletas será de inteira responsabilidade do atleta e da direção das equipes envolvidas.  

Art. 19 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 

Belém do Piauí, 06 de março de 2023. 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL DE CARQUEIJO 2023. 


