SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
CAMPEONATO DE BAIRROS MUNICIPAL – SALGUEIRO – 2018

REGULAMENTO
CAPITULO I
DAS FINALIDADES:
Art.1º - O CAMPEONATO DE BAIRROS MUNICIPAL 2018 tem por finalidade principal desenvolver
o intercâmbio Social e Esportivo no âmbito do Esporte Participação, contribuindo para o
fortalecimento e promoção do esporte amador dentro do município.
CAPITULO II
DOS OBJETIVOS:
Art.2° - O CAMPEONATO DE BAIRROS MUNICIPAL 2018 tem por objetivo:
a) Desenvolver o intercâmbio social e esportivo entre os envolvidos que representaram seu
bairro na competição.
b) Incentivar a prática esportiva como um direito social básico, imprescindível para a formação
e exercício da cidadania.
c) Oportunizar aos atletas amadores a participação em competição a nível municipal.
CAPITULO III
DA PROMOÇÃO:
Art. 3° - O CAMPEONATO DE BAIRROS MUNICIPAL 2018 será promovido pela PREFEITURA
MUNICIPAL DO SALGUEIRO, através da SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, e
executado pela DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE.
DA CONSTITUIÇÃO E COMPETÊNCIA:

Art.4° - O CAMPEONATO DE BAIRROS MUNICIPAL 2018 será constituído da seguinte forma:
I – Comissão de Honra: Será constituída pelo Prefeito do Município de Salgueiro, Secretária de
Cultura e Esportes e demais Secretários do Município.
II – Direção Geral e Executiva: Será constituída pela Secretaria de Cultura e Esportes, Diretoria de
Desenvolvimento do Esporte.
Compete a direção geral:
a) Estimular a participação das equipes e atletas do município nas modalidades ofertadas no
campeonato;
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b) Homologar e publicar em boletim oficial o regulamento do Campeonato de Bairros Municipal
2018.
c) Expedir as instruções oficiais;
d) Assegurar o cumprimento do regulamento do Campeonato de Bairros Municipal 2018;
e) Homologar e proclamar em boletim oficial os resultados finais do Campeonato de Bairros
Municipal 2018.
III Comissão Disciplinar: Será constituída por membros da Secretaria de Cultura e Esportes ou
de outras repartições municipais a convite da Direção Geral.
IV – Coordenação Técnica: Será exercida por profissional de educação física.
Compete a coordenação:
a) Assegurar o cumprimento deste regulamento;
b) Elaborar as tabelas e horários das competições;
c) Organizar e dirigir a execução técnica das competições, sendo por ela responsável;
d) Encaminhar para a analise da Comissão Disciplinar todos os protestos apresentados bem
como as irregularidades ocorridas durante a realização do Campeonato de Bairros
Municipal 2018, independente dos protestos das equipes participantes;
e) Assessorar a Comissão Disciplinar sempre que solicitada;
f) Apresentar relatório final a sua Direção, até 7 (sete) dias úteis, após a realização das
competições.
CAPITULO V
DA REALIZAÇÃO:
Art.5º - No CAMPEONATO DE BAIRROS MUNICIPAL 2018 terá direito à inscrição: equipes que
representam seus bairros nas modalidades esportivas ofertadas na edição 2018, no qual o
representante dos times ou os presidentes das associações de moradores do seu devido bairro
realizarão as inscrições em data e horário a ser definido em cronograma.
Art.6° - O CAMPEONATO DE BAIRROS MUNICIPAL 2018 será regido por este regulamento,
regras oficiais de cada modalidade (eventuais adaptações poderão ocorrer em alguma modalidade
caso haja necessidade), medidas disciplinares automáticas, normas complementares, e boletins
oficiais expedidos pela Direção Geral.
Art. 7º - Todas as informações, decisões da Coordenação Geral, Coordenação Técnica ou
Comissão Disciplinar, serão divulgadas através de Nota Oficial e Boletins, que ficarão à disposição
no quadro de informações na Secretaria de Cultura e Esportes, bem como na página da Secretaria
no Facebook, ou grupo do wathsapp, cabendo ao responsável da equipe (dirigente) a retirada do
mesmo, isentando a Coordenação Geral e Técnica do desconhecimento das informações emitidas
através das Notas Oficiais e Boletins.

CAPITULO VI
DAS CATEGORIAS E MODALIDADES:
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Art.7° - As modalidades esportivas constantes no CAMPEONATO DE BAIRROS MUNICIPAL
2018, serão disputadas conforme categoria aberta (Masculino e Feminino) como exceção do
Futebol de Campo que será disputado apenas no naipe Masculino:
a) Faixa etária: a partir dos 16 anos completos até o início da competição.
Art.8° Das modalidades esportivas coletivas constantes no CAMPEONATO DE BAIRROS
MUNICIPAL 2018 serão as seguintes:
Modalidade

N° de Atletas

Técnico

Dirigente

Futsal
Handebol
Voleibol

Mínimo
05
07
06

Máximo
12
14
12

Ass.
Técnico

01
01
01

01
01
01

01
01
01

Futebol de Campo

11

22

01

01

01

CAPITULO VII
DA PARTICIPAÇÃO:
Art.9°- Os atletas devem comprovar residência no município de salgueiro – PE. Apresentando
juntamente com a ficha de inscrição e 1(uma) cópia do:
 RG ou CNH;
 Titulo de Eleitor;
 Comprovante de Residência preferencialmente em nome do atleta com data a partir de
janeiro de 2018. (Serão aceitos os seguintes comprovantes: 1) Fatura de Cartão de Crédito;
2) Conta de água, energia, telefone fixo e celular, Declaração de locação de Imóvel).
 Atleta menor de 18 anos deverá anexar autorização dos responsáveis.
§ 1°- O responsável de cada equipe do bairro poderá inscrever até 2 (dois) atletas com domicilio
fora do bairro ou de outro município na modalidade Futebol e Futsal.
§ 2°- No que tange as modalidades voleibol e Handebol (Masculino e feminino) pode-se incluir
atletas de outros bairros na composição da equipe, desde que a equipe citada não tenha a
quantidade mínima permitida para inscrição conforme art. 8º.
§ 3°- O atleta não poderá participar na mesma competição representando mais de 1 (um) bairro
tanto na fases preliminares com nas finais. Caso seja detectado essa infração o atleta será
excluído da competição e impedido de participar da edição seguinte do campeonato. Bem como, a
equipe que usar de má fé realizando qualquer tipo de manobra para tirar proveito, caso detectado,
sofrerá as punições cabíveis conforme orientação do conselho disciplinar.
§ 4°- As equipes poderão fazer a inscrição de até 03 atletas concomitantemente no Futsal e
Futebol de Campo, já em relação as outras modalidades é livre a inscrição em até 2 modalidades,
caso ocorra choque de horário, o mesmo deverá optar por participar de apenas 1 (uma)
modalidade. A Coordenação Técnica em hipótese alguma irá alterar data e horário de partida afim
de favorecer atletas que tenham feito inscrição em mais de 1 (uma) modalidade.
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§ 5°- Na participação da equipe em qualquer modalidade coletiva deverá especificar na ficha de
inscrição da referida modalidade, a cor do uniforme que será utilizado para que não ocorra conflito
quanto a cores na hora da partida.
§6°- Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos somente para a 1ª partida da rodada, a partir do
horário marcado na tabela. Não-comparecimento da equipe à partida, acarretará no W.O com a
perda de três pontos, bem como, será automaticamente eliminado da competição em andamento,
e do ano subsequente na modalidade correspondente anulando-se as vitórias, encaminhando-se
relatório a comissão organizadora para posterior analise.
§ 7- Se a agremiação não tiver mais chances matemáticas de classificação na partida em que
ocasionar o W.O ficará automaticamente eliminada nos 02 (dois) anos subsequentes.
Art. 10º - Os jogos que não forem realizados na data marcada na tabela, por motivos de mau
tempo, decisão do árbitro ou comunicação da DIRETORIA DE ESPORTES, ficarão transferidos
conforme a disponibilidade de datas, local e horário.
Art. 11° - A transferência, antecipação ou cancelamento de jogos, datas, horários e ou locais só
serão alteradas pela Secretaria de Esporte.
Art. 12° – Se houver irregularidade de dirigente ou da agremiação, agressão a arbitragem, tumulto
generalizado, invasão de torcedor (es) identificados, a equipe infratora será desclassificada da
competição, observando-se os demais artigos deste regulamento:
§ 1 – Se a irregularidade for no jogo da final, a equipe adversária, será considerada a campeã,
observando-se os demais artigos deste regulamento, não se atribuindo colocação à equipe
infratora.
Art. 13º- A agremiação que provocar tumulto grave através de seus atletas, dirigentes, comissão
técnica e/ou torcedores identificados, estará eliminada da competição no ano vigente e
subsequente.
CAPITULO VIII
DOS CAMPEÕES
Art.14°- Será proclamada campeã por modalidade esportiva, a equipe/bairro que obtiver a 1ª
colocação na disputa, após todas as fases do referido campeonato.
CAPITULO IX
DA PREMIAÇÃO:
Art. 15° - Troféu, Medalhas e Padrão Esportivo para a equipe campeã, e a equipe vice-campeã
receberá Troféu e Medalhas por modalidade e sexo. Troféu para o artilheiro(a) e goleiro(a) menos
vasado.
CAPITULO X
DOS PROTESTOS:
Art. 17°- Caberá a direção geral receber através de ofícios, protestos feitos pelas equipes
participantes, os quais são motivados pelas situações argumentadas como (irregular) decorrentes
das disputas realizadas.
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Art.18°- Os protestos das equipes serão aceitos se atenderem as seguintes determinações:
§ 1°- O Documento de protesto deverá ser exposto de maneira claros e objetivos, em papel e
assinado pelo responsável da equipe.
§ 2°- Nas competições os documentos de protesto só poderão ser entregues até 24 horas úteis
após o termino do jogo/prova em questão, sendo de responsabilidade do reclamante as provas
referentes ao protesto.
CAPITULO XI
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:
Art.19°- Os bairros que suas respectivas equipes que participarão do CAMPEONATO DE
BAIRROS MUNICIPAL 2018 deverão ser conhecedoras das regras e regulamentos sobre o
desporto do país e ainda aceitar, na íntegra, este regulamento e medidas disciplinares automáticas,
submetendo-se assim, sem reserva alguma, a todas as consequências advindas das normas
estabelecidas neste documento. As deliberações e decisões tomadas pela Coordenação Geral
após julgamentos são indiscutíveis, irrecorríveis e irreversíveis. O não comparecimento ao
Congresso Técnico implica aceitação total das decisões e de todos os artigos contidos neste
Regulamento.
Art.20°- As equipes deverão acatar as autoridades designadas (árbitros e oficiais), para que ocorra
direção das competições.
Art.21°- Em caso de interrupção ou não realização de uma partida, por motivo superior, caberá a
direção geral da competição, marcar uma nova data para sua realização, no máximo de 24 horas a
partir do momento que foi sustada a partida, ressalvada os casos previstos nas regras oficiais.
Art.22° - Mudanças na tabela não serão permitidas, por motivo de um atleta ou técnico estarem
inscritos em mais de uma modalidade esportiva.
Art.23° - As equipes participantes dos CAMPEONATO DE BAIRROS MUNICIPAL 2018, são
responsáveis por quaisquer problema de saúde ou acidente ocorridos antes, durante e depois da
realização das competições com os integrantes de suas respectivas equipes, isentos os
organizadores dos referidos de total responsabilidade.
Art.24° - as equipes participantes se obrigam a cumprir todas as normas, regulamentos e decisões
emanadas dos órgãos dirigentes dos CAMPEONATO DE BAIRROS MUNICIPAL 2018, bem como,
participar dos jogos nas datas, horários e locais estabelecidos pela tabela oficial da competição.
DOS PODERES CONSTITUIDOS:
Art. 25° - Direção Geral: Henrique Leal Sampaio
Direção Executiva: Williams Mauricio
Direção Técnica: Ivo Jones
Comissão Disciplinar:
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Art. 26° - Caberá aos poderes estabelecidos neste regulamento interpretar e zelar pelo seu fiel
cumprimento.
Art. 27° - A tabela da competição somente poderá ser modificada:
A- Quando se tratar de interesse da própria competição, a juízo exclusivo da direção, e
ouvido a coordenação técnica.
Art. 28°- Os casos omissos e excepcionais serão resolvidos pela direção geral instituída por este
regulamento.
Art. 29°- Este regulamento estará em vigor na data de sua publicação.
Art. 30º- Revogam-se as disposições contrárias.

________________________________
Henrique Leal Sampaio
Secretário de Cultura e Esportes
Direção Geral
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NORMAS ESPECÍFICAS:
FUTSAL:
Todos os jogos serão regidos pelas regras oficiais de CBFS, com exceção do tempo de jogo
que será de 2 períodos de 20 minutos corridos e 5 minutos de intervalo.
O atleta que receber dois cartões amarelos consecutivos ou não, será automaticamente
suspenso para o próximo jogo. Os cartões amarelos da primeira fase não serão cumulativos para
as próximas fases. O cartão vermelho elimina o atleta do próximo jogo independente da fase.
A equipe deverá comparecer ao local do jogo com antecedência de 15 minutos e
devidamente uniformizada. Para ter condição de participação, antes do início do jogo, todos os
componentes da equipe deverão apresentar suas credenciais ao delegado da partida.
7.1 – O uniforme de cada atleta obrigatoriamente constará de:
a) Camiseta numerada nas costas.
b) calção na cor correspondente ao padrão
c) Meias de cano longo.
e) Tênis apropriados para pratica da modalidade.
7.2 – O uniforme dos goleiros será, obrigatoriamente, diferente dos demais atletas.
PARA A CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES, SERÁ OBSERVADA A SEGUINTE PONTUAÇÃO:
- Vitória 03 pontos
- Empate 01 ponto
- Derrota 00 ponto
Em caso de W.O a equipe que comparece será declarada vencedora por 1 (um) a zero e
obtém os 3 pontos da vitória. A equipe que não comparece ao jogo sofrerá as punições cabíveis
conforme regulamento.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1ª fase classificatória:
a) Número de vitórias;
b) Saldo de gols;
c) Gols pró;
d) Cartões Vermelhos;
e) Cartões Amarelos;
f) Sorteio.
2ª fase eliminatória:
Em caso de empate, os jogos serão decididos com a cobrança de 3 penalidades máximas de
forma alternada e persistindo o empate, serão cobradas penalidades máximas, uma de cada
equipe até que haja um vencedor.
OBSERVAÇÕES
a) Deverá ser apresentado em todos os jogos um documento de identidade com foto.
b) Todas as equipes deverão ter uniforme com numeração.
c) A equipe somente poderá alterar a ficha de inscrição de atletas, até o fim do período de
inscrição, com as devidas autorizações da organização do evento.
d) Somente a Coordenação Geral do evento poderá alterar a ordem dos jogos.
e) Casos omissos no regulamento ou eventuais alterações (a fim de melhorar o andamento da
competição) serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
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VOLEIBOL:
A competição de voleibol será regida pelas regras oficial da FIVB, medidas disciplinares
automáticas e por estas normas complementares.
Nas competições haverá as seguintes modificações da regra:
1. Os jogos serão disputados em melhor de 02(dois) sets vencedores;
2. Os sets serão disputados em 25 pontos no 1º e 2º sets. Em caso de empate no 24° pontos
respectivamente, o set só terminará quando uma equipe alcançar a diferença de 2 (dois)
pontos.
3. Ocorrendo o empate após a realização do 1º e 2° Sets, será realizado o Tie Break de até 15
pontos.
4. WO a equipe que comparece vence por 2 (dois) sets a zero (cada set por 25x00). A equipe
que não comparece em um jogo sofrerá as punições cabíveis conforme regulamento.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
a) Confronto direto;
b) Sets average dentro de cada fase (sets feitos divididos pelos sets sofridos);
c) Pontos average dentro de cada fase (pontos feitos divididos pelos pontos sofridos);
d) Sorteio.
OBSERVAÇÕES
a) Deverá ser apresentado em todos os jogos um documento de identidade com foto.
b) Todas as equipes deverão ter uniforme com numeração.
c) A equipe somente poderá alterar a ficha de inscrição de atletas, até o fim do período de
inscrição, com as devidas autorizações da organização do evento.
d) Somente a coordenação geral do evento, poderá alterar a ordem dos jogos.
e) Casos omissos no regulamento ou eventuais alterações (a fim de melhorar o andamento da
competição) serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
f) Cada tempo técnico terá a duração de 30 (trinta) segundos.
g) A altura da rede será:
SEXO
MASCULINO
FEMININO

ALTURA
2,43 Metros
2,24 -Metros

A contagem de pontos para classificação será a seguinte:
a) Vitória – 03 pontos
b) Derrota – 00 pontos
HANDEBOL:
A competição de Handebol será regido pelas regras oficiais da CBHB, medidas disciplinares
automáticas e por estas normas complementares.
O tempo de jogo será de dois tempos de 25 minutos corridos cada, com intervalo de 5 minutos.
A contagem de pontos para a classificação das equipes será;
A- VITÓRIA
03 Pontos;
B- EMPATE
01 Ponto;
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C- Derrotas
00 Pontos;
As equipes vencedoras por W x O terão a seu favor a pontuação correspondente a 01 (uma)
vitória, 03(três) pontos, e para efeito de contagem de gols, o maior placar registrado na sua chave
na fase em que ocorreu o W x O. A equipe que não comparece em um jogo sofrerá as punições
cabíveis conforme regulamento.
Critérios de desempates serão os seguintes:
1ª Fase: (classificatória).
a) Número de vitórias;
b) Saldo de gols;
c) Gols pró;
d) Cartões Vermelhos;
e) Cartões Amarelos;
f) Sorteio.
2ª Fase: Caso ocorra empate no tempo regulamentar, será realizada uma prorrogação de 2 tempos
de 5 minutos cada sem intervalo, Persistindo empate, cobrança de 3 tiros alternados de 7 metros.
Persistindo o empate, haverá uma cobrança de penalidades alternadas para cada equipe até
definir um vencedor.
OBSERVAÇÕES
a) Deverá ser apresentado em todos os jogos um documento de identidade com foto.
b) Todas as equipes deverão ter uniforme com numeração.
c)
A equipe somente poderá alterar a ficha de inscrição de atletas, até o fim do período de
inscrição, com as devidas autorizações da organização do evento.
d) Somente a coordenação geral da Copa, poderá alterar a ordem dos jogos.
e) Casos omissos no regulamento ou eventuais alterações (a fim de melhorar o andamento da
competição) serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
FUTEBOL DE CAMPO
A competição será regida pelas Regras Oficiais da CBF, e normas especificas do
Regulamento.
2. Na competição haverá as seguintes modificações da Regra:
2.1 Os jogos serão realizados em dois tempos de 30 minutos, com 10 minutos de intervalo.
2.2. Durante as partidas da competição de Futebol de Campo, as equipes poderão fazer apenas
5(cinco) substituições.
3. A contagem de pontos para a classificação das equipes será a seguinte:
a) Vitória 03 pontos.
b) Empate 01 ponto.
c) Derrota 00 ponto.
4. Em caso de empate entre duas ou mais equipes, serão adotados os seguintes critérios em
ordem de citação, em todos os jogos da fase em questão:
a) Número de vitórias;
b) Saldo de gols;
c) Gols pró;
d) Cartões Vermelhos;
e) Cartões Amarelos;
f) Sorteio.
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7. Nos casos em que um jogo não puder terminar empatado o vencedor será definido em cobrança
de 05 tiros livres da marca do pênalti e permanecendo o empate, serão realizadas cobranças
alternadas, quantas forem necessárias até que se haja um vencedor.
8. O atleta que receber dois cartões amarelos consecutivos ou não, será automaticamente
suspenso para o próximo jogo. Os cartões amarelos da primeira fase não serão cumulativos para
as próximas fases. O cartão vermelho elimina o atleta do próximo jogo independente da fase.
9 - A equipe deverá comparecer ao local do jogo com antecedência de 15 minutos devidamente
uniformizada. Para ter condição de participação, antes do início do jogo, todos os componentes da
equipe deverão apresentar suas credenciais ao delegado da partida.
10.1 – O uniforme de cada atleta obrigatoriamente constará de:
a) Camiseta numerada nas costas.
b) calção na cor correspondente ao padrão
c) Meias de cano longo.
e) Chuteira apropriada para pratica da modalidade.
10.2 – O uniforme dos goleiros será, obrigatoriamente, diferente dos demais atletas.
11- Em caso do não comparecimento de uma equipe dentro do horário estipulado para o jogo, após
a contagem de 15 minutos será declarada ausente, aplicando-se o WXO em favor da equipe
presente, à qual será declarada vencedora por 3x0. Caso, nenhuma das duas equipes se faça
presente em tempo hábil, será declarado o duplo não comparecimento, atribuindo-se derrota a
ambas as equipes.
12– No banco de reservas só poderão ficar os atletas e Comissão Técnica, cujos nomes deverão
constar da relação de inscrição.
OBSERVAÇÕES
d) Deverá ser apresentado em todos os jogos um documento de identidade com foto.
e) Todas as equipes deverão ter uniforme com numeração.
f) A equipe somente poderá alterar a ficha de inscrição de atletas, até o fim do período
de inscrição, com as devidas autorizações da organização do evento.
g) Somente a coordenação geral do evento, poderá alterar a ordem dos jogos.
h) Casos omissos no regulamento ou eventuais alterações (a fim de melhorar o
andamento da competição) serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

________________________________
Henrique Leal Sampaio
Secretário de Cultura e Esportes
Direção Geral
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