Piraí do Sul, 31 de maio de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Avenida Santa Marcelina, s/nº - CEP: 84240-000 – Centro – Piraí do Sul/PR
Fone: (0**42) 3237-1604 - Ginásio de Esportes Samuel Milléo

NOTA OFICIAL MUNICIPAL DE FUTEBOL Nº 01/2016

Conforme Reunião Técnica com as equipes participantes do Campeonato Municipal de
Futebol 2016 – Troféu Lavínio Marcondes Barbosa, além do Regulamento Geral da Competição
segue-se as normas contidas nesta nota oficial como complemento, em comum acordo com os
dirigentes:
Forma de Disputa:
1. Duas chaves com 5 equipes, passando os quatro melhores de cada grupo para a segunda
fase, formando as novas chaves da seguinte forma, considerando as campanhas e então
passam as duas melhores equipes com os seguintes cruzamentos, 1.º C x 2.º D / 1.º D x 2.º C:
Grupo C: 1º, 3º, 5º e 7º
Grupo D: 2º, 4º, 6º e 8º
a) Semifinal (em caso de empate, disputa de pênaltis conforme a regra)
b) Final (em caso de empate, prorrogação com dois tempos de 15 e, persistindo o empate,
penalidades conforme a regra. Para a disputa de 3.º e 4.º, em caso de empate, pênaltis
conforme a regra).
Obs.: Sem vantagem alguma nos jogos finais.

2. Chave A: América, AVPS Fanelli, São Lourenço, Aquarius Fanelli e Atlas;
3. Chave B: MSS, União Sertaneja, Piraí Mirim, Família Oliveira e Fanelli Fundibem
Considerações:
4. Máximo de 22 inscritos, podendo apenas 2 de fora do município de Piraí do Sul. Pode
substituir atletas, direto na mesa, até o final da primeira fase.
5. Suspensão com 3 cartões amarelos, e os cartões serão zerados para os jogos da semifinal

SEEL – Esporte é Vida

Chaves definidas em sorteio:

SEEL – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

6. Atletas inscritos em mais de uma equipe estarão vinculados à equipe em que conste seu nome
na primeira súmula.
7. Relatório e súmula assinados e entregues cópias para as equipes ao final de cada jogo. Os
recursos poderão ser interpostos até as 17h30 do primeiro dia útil seguinte à rodada.
8. Apenas tornozeleiras e joelheiras (equipamentos de segurança de atletas) poderão ser utilizados
com cor diversa do uniforme.

9. Escala de arbitragem até a quinta-feira anterior aos jogos do final de semana, através de nota
oficial.
10. Substituições durante as partidas: 6 atletas de linha, mais o goleiro.
11. Premiação: 50% do valor arrecadado com cartões, sendo 30% para o campeão e 20% para o
vice-campeão.
12. União Sertaneja não pode jogar no dia 14 de agosto.
13. Caso um jogo ou rodada seja cancelado por motivo de força maior, esta passará a ser a última
rodada, e a tabela seguirá a ordem normalmente.

PEDRO DALCOL FILHO
Secretário de Esportes e Lazer

