
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL AMADOR 
16º CAMPEONATO COBRINHAS DE FUTEBOL - 2.015 

 

NORMAS ESPECIAIS 
 

DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÕES  
 

O Campeonato Cobrinhas de Futebol, versão 2.015, será disputado pelas 
equipes descritas na tabela de jogos, sendo promovido e dirigido pela Liga de 
Futebol de Nova Esperança 
  

TÍTULOS E TROFÉUS 
 

Serão premiadas com troféus e medalhas as equipes campeã e vice-campeã 
de cada categoria. Os troféus e medalhas serão de responsabilidade da entidade 
promotora. 
 

FORMA DE DISPUTA  
 

1ª Fase – As equipes serão divididas em grupos regionalizados e jogarão 
entre si, dentro do grupo.  
§ único - Os critérios de desempate na 1ª fase serão: 
     a) confronto direto   

b) saldo de gols; 
c) maior número de vitórias; 
d) maior número de gols a favor; 
e) Sorteio. 
2ª Fase – As equipes jogarão entre si(mata-mata), em jogos de ida e volta. Em 

caso de empate de pontos e saldo de gols na fase, ao final da 2ª partida será 
decidido nas cobranças de tiros desde o ponto penal, conforme determinação da 
International F. A. Board. 

3ª Fase – As equipes jogarão entre si(mata-mata), em jogos de ida e volta. Em 
caso de empate de pontos e saldo de gols na fase, ao final da 2ª partida será 
decidido nas cobranças de tiros desde o ponto penal, conforme determinação da 
International F. A. Board. 

4ª Fase – FINAL  – As equipes jogarão entre si, em jogos de ida e volta. Em 
caso de empate de pontos e saldo de gols na fase, ao final da 2ª partida será 
decidido nas cobranças de tiros desde o ponto penal, conforme determinação da 
International F. A. Board. 
 

SUBSTITUIÇÕES DE ATLETAS  
 



Não tem limites para substituições, inclusive o atleta substituído poderá 
retornar como substituto. 

Na categoria 98/99 o atleta substituído não poderá retornar como substituto.   
Nas categorias 2002/2003 e 2004/2005 o atleta expulso poderá ser 

substituído por outro atleta na partida.  
O atleta das categorias 98/99 e 2000/01 estará automaticamente suspenso 

da próxima rodada de sua equipe, quando for punido com 1 (um) cartão 
vermelho.  
 

REGISTRO DE ATLETAS  
 

Poderá ocorrer registro de atletas até no último jogo da equipe na 1ª Fase. 
 

MEDIDA DISCIPLINAR  
 
 A equipe que utilizar atleta irregular será eliminada da competição e os 

resultados desta equipe serão todos desconsiderados. 
Todos os atletas terão que apresentar os seguintes documentos antes do 

jogo, sob pena de não participar do mesmo: 
Na Categoria 04/05 – Carteira de Identidade  
Na Categoria 02/03 – Carteira de Identidade; 
Na Categoria 2000/01 – Carteira de Identidade;  
Na Categoria 98/99 – Carteira de Identidade.  

Os casos disciplinares serão submetidos à apreciação da Comissão de 
Justiça Disciplinar desta entidade. 

Para qualquer tipo de recurso será cobrada uma taxa equivalente a 50% do 
salário mínimo vigente. 

Após o prazo de 2 dias úteis da realização da partida não serão aceitos 
recursos sobre irregularidades na mesma.   
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

A equipe mandante da rodada será responsável pela alimentação da equipe 
de arbitragem. 

A equipe mandante deverá providenciar a presença de uma ambulância, 
para atendimento de urgência. 

Cada equipe deverá apresentar 2 (duas) bolas antes do início da partida, 
para realização da mesma.  

A entrega da premiação será após a realização da última partida do 
campeonato. 

Os casos omissos ou que venham gerar dúvidas em relação a esta 
competição serão interpretados e resolvidos pela entidade promotora sempre em 
concordância com a Procuradoria da entidade. 

 



                                       GEOVANE BENGOZZI DE MARCHI  
             Diretor do Departamento Técnico de Futebol 
 
 
       

JUAREZ RODRIGUES 
Presidente 

 
INÍCIO PREVISTO  – 14/03/2015  
INSCRIÇÃO  – R$400,00 por Município  
TAXA DE ARBITRAGEM  – R$65,00 por categoria, pago em todos os 
jogos.  
 
 
 


