TIJUCA TÊNIS CLUBE
DIRETORIA DE FUTEBOL DENTE DE LEITE
48º CAMPEONATO DE FUTEBOL DENTE DE LEITE – 2022
REGULAMENTO GERAL

REGULAMENTO GERAL DE COMPETIÇÕES

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º - O Campeonato de Futebol Dente de Leite é uma competição promovida pela Diretoria de Futebol Dente de
Leite e patrocinada pela Vice-Presidência de Jogos Recreativos, realizada entre sócios do Tijuca Tênis Clube, com idade
compreendida entre 5 e 19 anos e que tenham efetuado regularmente a sua inscrição, segundo o número de vagas
oferecidas, tendo como finalidade basilar incentivar a prática desportiva e a integração dos atletas e seus familiares no
ambiente salutar do esporte amador, com premissas estabelecidas nos valores do fair play e do respeito ao próximo.
Parágrafo Único. Nessa edição do Campeonato será aceita a participação de não-sócios em todas as categorias.
Artigo 2º - Este regulamento contém as diretrizes normativas que norteiam e disciplinam o Campeonato de Futebol
Dente de Leite 2022, cabendo a todos os envolvidos, sejam atletas, patronos, coordenadores, colaboradores, árbitros,
familiares ou espectadores em geral, conhecer e se submeter, inconteste, a todas as disposições que dele emanam.

CAPÍTULO II
DA DIREÇÃO
Artigo 3º - A organização, coordenação e supervisão do Campeonato de Futebol Dente de Leite é de responsabilidade da
Diretoria de Futebol Dente de Leite, a quem compete dirigir o evento conforme as disposições deste regulamento,
assegurando todas as condições necessárias para o seu bom andamento.
Artigo 4º - Compete ao Vice-Presidente de Jogos Recreativos nomear o Diretor de Futebol Dente de Leite que, por sua
vez, escolherá e presidirá a Comissão de Futebol, formada pelos Coordenadores de cada categoria do Campeonato.
Artigo 5º - Caberá ao Diretor de Futebol Dente de Leite:
a)
escolher os Coordenadores de cada categoria, com os quais formará a Comissão de Futebol;
b)
confeccionar a tabela de jogos, designando datas e horários para suas realizações;
c)
indicar os árbitros, bem como avaliar o seu desempenho durante a competição;
d)
elaborar o Regulamento do Campeonato e zelar para que o mesmo seja cumprido;
e)
validar processos de avaliação e substituição de atletas bem como definição dos Patronos;
f)
fazer valer o cumprimento do presente regulamento e dos princípios norteadores do Campeonato.
Artigo 6º - Caberá aos Coordenadores de cada categoria:
a)
sugerir/indicar Patronos para orientar as equipes durante o Campeonato, cujos nomes deverão passar por análise
e aprovação da Diretoria;
b)
promover e orientar a avaliação e o sorteio dos atletas, por equipes e categoria;
c)
organizar lista de espera com atletas que poderão substituir aqueles que, por quaisquer motivos, venham a se
afastar do Campeonato;
d)
atuar como delegado nas partidas do Campeonato;
e)
atuar como árbitro da partida, no caso de ausência do árbitro designado pela Chefe de Arbitragem;
f)
atuar como patrono, nos casos de expulsão do mesmo ou de sua ausência inesperada da partida.
Artigo 7º - Caberá à Comissão de Futebol:
a)
adiar jogos por motivo de força maior;
b)
indicar os delegados das partidas que serão os responsáveis pela elaboração das súmulas dos jogos e pela coleta
das assinaturas de todos os participantes;
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c)
julgar atletas, patronos e responsáveis, estes últimos quando não sócios, por atos impróprios, não condizentes
com o objetivo elencado no art. 1º do presente Regulamento, cometidos antes, durante ou após as partidas, desde que
estes tenham relação com o Campeonato, salientando que tais atos podem acarretar, entre outras sanções, o
impedimento de inscrição do atleta no Campeonato do ano seguinte;
d)
resolver os casos omissos do presente Regulamento, ouvindo as partes envolvidas, se assim considerar
necessário.

CAPÍTULO III
DOS PATRONOS
Artigo 8º - Cada equipe terá um Patrono, preferencialmente sócio e pai/mãe/parente de um dos atletas, com as
seguintes atribuições:
a)
integrar seus atletas e respectivos familiares no convívio salutar do Dente de Leite;
b)
manter diálogo constante com os pais e/ou responsáveis de seus atletas, alertando-os sempre para o caráter
amistoso da competição;
c)
dar conhecimento do presente regulamento aos atletas, pais e/ou responsáveis de sua equipe;
d)
manter seus atletas informados de todas as atividades do Campeonato;
e)
apresentar sua equipe uniformizada, por ocasião das partidas, com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos
do horário programado na Tabela de Jogos, para os procedimentos prévios relacionados à partida, tal como so referentes
à súmula;
f)
orientar tecnicamente sua equipe e fazer as substituições necessárias, sempre observando o tempo mínimo de
participação de cada atleta durante as partidas;
g)
zelar pela própria disciplina, assim como de seus atletas, pais e/ou responsáveis, antes, durante e após as
partidas;
h)
responder pela equipe perante o Diretor e a Comissão de Futebol;
i)
solicitar, por escrito, à Comissão de Futebol o afastamento de atletas de sua equipe, nos casos de indisciplina ou
ausências, sendo, em ambos os casos, facultado à Comissão ouvir as partes envolvidas;
j)
informar ao Árbitro e ao(s) Delegado(s) da partida, tão logo ocorra, o impedimento em iniciar ou prosseguir no
jogo, por qualquer razão, de atleta cuja presença já tenha sido oficializada na súmula da partida, devendo tal fato ser
registrado na mesma;
k)
indicar, entre os pais e/ou responsáveis de seus atletas, aquele que poderá substituí-lo na sua ausência,
submetendo a indicação com antecedência à Coordenação, para avaliação e aprovação iniciais, e à Diretoria, para as
análises de praxe e aprovação final;
l)
informar aos seus atletas os procedimentos a respeito das inscrições do campeonato do ano seguinte.

CAPÍTULO IV
DAS CATEGORIAS
Artigo 9º - O Campeonato será disputado por atletas nascidos entre os anos de 2003 e 2016, inclusive, divididos nas
seguintes categorias:
a) FRALDINHA:

para atletas nascidos nos anos de 2016, 2015 e 2014.

b) DENTINHO:

para atletas nascidos nos anos de 2012 e 2013.

c) PRÉ-MIRIM:

para atletas nascidos nos anos de 2010 e 2011.

d) MIRIM:

para atletas nascidos nos anos de 2008 e 2009.

e) INFANTIL:

para atletas nascidos nos anos de 2006 e 2007.

f)

para atletas nascidos nos anos de 2005, 2004 e 2003.

JUVENIL:
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Parágrafo Único. Na categoria Juvenil, para fins de viabilização e organização do Campeonato e mediante prévia
autorização do Diretor de Futebol Dente de Leite, poderá ser permitida, em casos excepcionais, a participação de atletas
nascidos em anos diferentes daqueles definidos para a categoria.

CAPÍTULO V
DAS EQUIPES
Artigo 10 - A formação das equipes é definida através de sorteio, dirigido de forma a se obter um equilíbrio técnico entre
as equipes de uma mesma categoria.
Artigo 11 - As equipes, em todas as categorias, serão compostas por 9 (nove) atletas.
Parágrafo Único. Durante as partidas, as equipes serão representadas em campo por até 7 (sete) atletas, sendo um deles,
o goleiro.
Artigo 12 - As equipes serão divididas pelas diversas categorias, da seguinte forma:
FRALDINHA
(6 equipes)

DENTINHO
(8 equipes)

PRÉ-MIRIM
(12 equipes)

MIRIM
(12 equipes)

INFANTIL
(10 equipes)

JUVENIL
(6 equipes)

ALEMANHA

ARÁBIA SAUDITA

ALEMANHA

ARÁBIA SAUDITA

ALEMANHA

ARSENAL

ARGENTINA

BRASIL

ARGENTINA

ARGENTINA

BRASIL

CHELSEA

BRASIL

CANADÁ

BÉLGICA

BRASIL

CANADÁ

EVERTON

ESPANHA

CROÁCIA

BRASIL

CATAR

CATAR

LIVERPOOL

FRANÇA

DINAMARCA

CATAR

CORÉIA DO SUL

EQUADOR

MANCHESTER UNITED

INGLATERRA

FRANÇA

CORÉIA DO SUL

CROÁCIA

JAPÃO

TOTTENHAM

INGLATERRA

CROÁCIA

DINAMARCA

HOLANDA

URUGUAI

EQUADOR

HOLANDA

MÉXICO

FRANÇA

INGLATERRA

SENEGAL

HOLANDA

IRÃ

SÉRVIA

SENEGAL

MÉXICO

URUGUAI

URUGUAI

CAPÍTULO VI
DA SUBSTITUIÇÃO DE ATLETAS
Artigo 13 - A Coordenação decidirá sobre a substituição de atletas nas equipes, indicando um substituto entre os
constantes da lista de espera, respeitando a correlação entre o nível técnico do atleta que estiver saindo e o daquele que
o estará substituindo, devendo, ainda, ser priorizado o postulante à vaga que seja sócio do clube bem como a ordem de
inscrição na lista de espera.
§1º. A substituição ocorrerá nos seguintes casos:
a)
desejo manifestado, por escrito, pelo atleta ou por seu responsável em não continuar na disputa do Campeonato;
b)
indisciplina alegada pelo Patrono e devidamente comprovada pela Comissão;
c)
afastamento por atingir o limite de penalidades e/ou ausências previstas neste Regulamento.
§2º. O atleta que atingir a 4ª (quarta) ausência a jogo estará automaticamente excluído do campeonato, entendendo-se
como ausência a jogo a não participação do atleta numa partida, salientando que o atleta, desde que tenha a intenção de
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cumprir o tempo mínimo regulamentar, poderá, uma única vez, atuar em tempo inferior ao mínimo estabelecido neste
Regulamento .
§3º. Na substituição de algum atleta durante a competição, deverá ser considerada a sua situação disciplinar, assim, no
caso de:
a)
desistência do atleta que esteja cumprindo alguma punição, seu substituto será inscrito após o término das
punições impostas àquele que saiu; e
b)
eliminação do atleta, seu substituto será inscrito para a 3ª (terceira) partida após a formalização da eliminação
pela Coordenação de Futebol.
§4º. O atleta que entrar no decorrer do Campeonato pagará taxa de inscrição cujo valor será proporcional ao
desenvolvimento cronológico do certame.
§5º. Quando não houver, na lista de espera, atleta de nível técnico semelhante ao do que estiver saindo, este poderá ser
substituído por outro de nível técnico semelhante ou inferior cuja equipe tiver sido desclassificada da competição em qualquer
das fases anteriores, devendo ser priorizado o postulante à vaga que seja sócio do clube, sendo que a sua escolha se dará
através de sorteio, dentre aqueles que tenham o nível técnico procurado, a ocorrer, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência ao horário da partida marcado na tabela de jogos do Campeonato.
§6º. O processo de substituição de um atleta será iniciado somente após ciência de todos os patronos da categoria bem como
autorização do Diretor de Futebol Dente de Leite, a quem, necessariamente, caberá homologar o resultado do processo, após
a devida comunicação, por parte da pertinente Coordenação, a todos os patronos da categoria, até às 20h00 da antevéspera
do início da rodada.

CAPÍTULO VII
DAS REGRAS
Artigo 14 - As partidas serão regidas de acordo com as regras oficiais de Futebol 7 dispostas no Livro de Regras Oficiais da
Confederação Brasileira de Futebol 7 – CBF7, versão janeiro de 2021, considerando as adaptações e/ou ressalvas
descritas abaixo:
§1º. Os patronos podem adentrar no campo de jogo para comemorar o gol de sua equipe.
§2º. Toda falta cometida gerará tiro livre direto para a equipe adversária.
§3º. Nas cobranças de tiro livre, os atletas adversários devem estar a pelo menos 5 (cinco) metros de distância da bola,
até a execução, e toda cobrança deve ser executada, no máximo, 5 (cinco) segundos após autorização.
§4º. Mesmo que a bola não transponha a linha lateral ou a linha de fundo, será marcada a saída de bola quando o atleta,
ao se apoiar nos muros, grades ou paredes que circundam os campos, levar vantagem no lance, bem como nas ocasiões
em que a bola tocar em galhos de árvores ou em telas de proteção.
§5º. Nos arremessos lateral e de canto, o tempo máximo para execução deve ser de até 5 (cinco) segundos após
autorização, sendo que nas categorias FRALDINHA, DENTINHO e PRÉ-MIRIM é permitido ao goleiro usar as mãos para
receber arremessos laterais.
§6º. Nas categorias MIRIM, INFANTIL e JUVENIL, arremesso de canto somente executado com as mãos, e nas categorias
FRALDINHA, DENTINHO e PRÉ-MIRIM, tiro de canto somente executado com os pés.
§7º. O tiro/arremesso de meta deve ser executado com a bola parada no chão por qualquer atleta com os pés ou pelo
goleiro com as mãos, ambos de qualquer ponto de sua área de meta, sendo que a bola entra em jogo tão logo ultrapasse
as linhas demarcatórias da área de meta, não podendo a bola atingir a área de meta adversária sem que antes toque no
solo ou em qualquer atleta e nem o goleiro colocar as mãos para fora da área, salientando que na categoria FRALDINHA o
tiro de meta deverá ser, obrigatoriamente, cobrado com os pés, por qualquer atleta, sendo permitido que a bola
ultrapasse a linha central de meio de campo.
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§8º. O tempo máximo para execução do tiro/arremesso de meta é de 5 (cinco) segundos, após autorização, sendo
concedido reversão de posse de bola em lateral, a favor do adversário, na direção da linha frontal da área e assinalada
falta infração pessoal do infrator, caso o tempo seja ultrapassado.
§9º. Não é permitido o gol em cobranças de tiro de meta, a menos que a bola toque em algum jogador antes de entrar no
gol.
§10º. O goleiro, após uma defesa concreta em que tenha ficado com a posse da bola em suas mãos, não poderá desferir
um chute do interior de sua área que ultrapasse a linha do meio de campo, situação em que será aplicada a reversão de
posse de bola em favor do adversário a ser executada pelo goleiro adversário, salientando que, nas categorias DENTINHO
e PRÉ-MIRIM o goleiro só poderá desferir um chute que ultrapasse a linha do meio campo se a bola quicar fora da área
no campo de defesa. O disposto no presente parágrafo não se aplica à categoria FRALDINHA.
§11. No caso do goleiro utilizar as próprias mãos, no interior de sua área, em bolas atrasadas com os pés por atletas de
sua equipe, será marcada falta contra a sua equipe, devendo a bola ser colocada sobre a linha da área, no local mais
próximo de onde o goleiro a tocou. O disposto no presente parágrafo não se aplica à categoria FRALDINHA.
§12. A partida terá início ou reinício após autorização do árbitro e um atleta da equipe beneficiada com a saída
movimentar a bola em qualquer direção, não valendo gol diretamente de início, reinício ou após a marcação de um gol.
§13. Os atletas que cometerem 5 (cinco) infrações individuais serão desqualificados da partida, podendo ser substituído
imediatamente, a menos que ao cometer a 5ª infração, seja punido com cartão vermelho.
§14. As equipes que cometerem 5 (cinco) infrações técnicas por período, a cada infração posterior cometida - exceto a
infração cometida dentro da área de meta que caracteriza penalidade máxima - sofrerão um Shoot Out, sendo a
contagem das infrações zerada ao final do período.
§15. Nas partidas em que houver a necessidade de prorrogação, será aberta uma nova contagem do número de infrações
coletivas, que se encerrará somente ao final da disputa, não havendo, desta forma, reinício de contagem após o término
do primeiro tempo da prorrogação, sendo que a equipe será punida, a partir da 4ª (quarta) infração, com Shoot Out a
cada nova infração cometida.

CAPÍTULO VIII
DAS PARTIDAS
Artigo 15 - As partidas de todas as categorias do Campeonato de Futebol Dente de Leite serão disputadas em 2 (dois)
períodos de 20 (vinte) minutos, com 5 (cinco) minutos de intervalo para inversão do campo pelas equipes e com 1 (um)
minuto de parada técnica obrigatória, em cada período de jogo, a ocorrer na primeira paralisação da partida após os 10
(dez) minutos de jogo, tempo de paralisação que será necessariamente acrescido ao término de cada período, sendo o
árbitro, e somente ele, o responsável pelo seu controle e marcação.
§1º. Quando das paradas técnicas obrigatórias, as equipes devem se reunir junto aos seus respectivos bancos de reserva.
§2º. Quando de acréscimos na partida, o árbitro deverá indicar para os delegados da partida e para os patronos das
equipes o tempo que será acrescido ao final de cada período, devendo o citado tempo acrescido ser somado e informado
junto com os tempos técnicos.
Artigo 16 - Uma partida poderá ser suspensa e/ou adiada somente por decisão do árbitro e/ou por membros da
Comissão de Futebol.
§1º. São considerados motivos para a suspensão de uma partida:
a)
Força Maior, tais como catátrofes naturais;
b)
Chuva que impeça a realização da partida, declarado pelo árbitro e/ou coordenadores;
§2º. Nos casos de suspensão de partida, esta, salvo decisão unânime em contrário por parte de todos os interessados,
deverá ser remarcada para os dias/horários em que tradicionalmente os jogos da categoria são realizados, sendo
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obrigatória a presença dos respectivos patronos e atletas presentes na partida original, devendo a nova data e horário
serem definidos pela Comissão de Futebol.
§3º. Toda equipe que possua 2 (dois) ou mais atletas prestando concurso público, seja este de ensino fundamental,
médio ou vestibular, incluindo, neste último caso, o ENEM ou concurso de caráter similar, poderá, a critério de seu
patrono, solicitar o adiamento de seus jogos, devendo, obrigatoriamente, a(s) inscrição(ões) do(s) atleta(s) no concurso
ser(em) comprovada(s) junto à Coordenação da categoria e/ou Diretoria de Futebol Dente de Leite com, no mínimo, 20
(vinte) dias de antecedência da data marcada para realização da partida em questão.
§4º. Na reunião de possível deliberação de um adiamento de partida, deverão estar presentes o patrono requerente,
munido com os documentos que comprovem o motivo da solicitação, e o patrono da equipe adversária, ocasião em que
será(ão) decidida(s) a(s) nova(s) data(s) e marcada(s) em dia(s) útil(eis), no turno da noite, ou em dia de final de semana,
não sendo admitido, em hipótese alguma, outro adiamento por motivos diferentes aos casos previstos neste
Regulamento.
§5º. No caso de adiamento de mais de uma partida ou de toda uma rodada, deverá ser obedecida a ordem das partidas
prevista na Tabela de Jogos.
Artigo 17 - O aquecimento dos atletas deverá ser realizado fora do campo de jogo e em horário anterior ao previsto para
o início da partida.
Artigo 18 - Cada Patrono deverá nomear, antes do início da partida, o Capitão da sua equipe, que o representará dentro
de campo.
Artigo 19 - No campo de jogo ficarão apenas:
a)
Os Coordenadores/Delegados da partida;
b)
A equipe de arbitragem;
d)
Os responsáveis pelo placar, no máximo 2 (dois); e
e)
As equipes, com seus patronos e atletas.
§1º. O Patrono, durante as partidas, ficará posicionado junto aos atletas reservas da sua equipe, fora do campo de jogo,
no espaço compreendido entre a linha lateral da área e a linha lateral do campo, não sendo permitida sua aproximação
da baliza ou sua entrada em campo sem a expressa autorização do árbitro, exceto no caso de comemoração de gol da sua
equipe, devendo ser registrado em súmula, para posterior julgamento, quando um patrono atingir a 3ª infração referente
à saída de sua área de atuação em momento não permitido durante a realização da partida.
§2º. Os Patronos e atletas suspensos, ou expulsos de uma partida em andamento, não poderão permanecer no campo de
jogo.
§3º. Se a torcida e/ou familiares, ou ainda os espectadores, estiverem atrapalhando o bom andamento de uma partida,
com reiteradas atitudes ofensivas, desrespeitosas e contrárias ao espirito amistoso do Campeonato Dente de Leite, o
Delegado/Coordenador deverá atuar de forma a promover a mudança de atitude desta(s) pessoa(s), sendo que, em caso
de persistência, a(s) mesma(s) será(ão) convidada(s) a se retirar(em) dos arredores do campo de disputa. Em
permanecendo, a partida será encerrada, considerando-se vencedora a equipe adversária, prevalecendo o resultado da
partida do momento do encerramento. Se a equipe que não for desclassificada estiver perdendo ou a partida estiver
empatada, a mesma será considerada vencedora pelo resultado de “N+1” gols a seu favor, sendo “N” o número de gols
marcados até então pela equipe desclassificada.
Artigo 20 - Não é permitido o início da partida sem que as equipes tenham, cada uma, pelo menos 6 (seis) atletas no
campo de jogo, nem sua continuação ou prosseguimento se uma das equipes, ou ambas, ficar reduzida a menos de 4
(quatro) atletas no campo de jogo, ocasião em que a partida deverá ser encerrada imediatamente.
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§1º. A equipe que no momento de início de uma partida tiver menos de 6 (seis) atletas aptos para atuar ou que ficar
reduzida a menos de 4 (quatro) atletas no campo de jogo durante a realização da partida, não somará pontos e será
considerada perdedora por WO, com a equipe adversária considerada vencedora por WO, pelo placar de 4 x 0.
§2º. O horário de início da partida, para fins de aplicação de WO, será o definido na Tabela de Jogos, havendo tolerância
de 15 (quinze) minutos, tempo a ser controlado pelo árbitro, após o qual o mesmo informará aos
Delegados/Coordenadores da partida a aplicação do WO, os quais, por sua vez, comunicarão a decisão de decretação de
WO aos Patronos das equipes envolvidas.
§3º. No horário previsto na Tabela de Jogos para o início da partida, havendo número mínimo permitido de atletas das
equipes em campo, deverá o árbitro, imediatamente, providenciar o seu início, e, no caso de convocação e não
apresentação de alguma das equipes, o árbitro aplicará WO à equipe incompleta, ou um duplo WO, quando cabível.
§4º. Nos casos de decretação de WO por quantidade insuficiente de atletas para iniciar uma partida, não serão
considerados os gols para estatística de artilheiros e goleiro menos vazado.
§5º. No caso de decretação de WO por quantidade insuficiente de atletas detectada durante a realização de uma partida,
serão computados os gols e o tempo jogado até o momento da interrupção da partida.
§6º. Uma equipe não poderá ficar reduzida, no campo de jogo, a menos de 4 (quatro) atletas de forma temporária, por
qualquer motivo que seja, nem a menos de 6 (seis) atletas, de forma definitiva.
Artigo 21 - Se, durante uma partida, uma das equipes ficar com o número de atletas inferior ao mínimo estabelecido no
art. 20, esta será encerrada, considerando-se a equipe adversária como vencedora e prevalecendo o resultado no
momento da suspensão, se a equipe que tiver condições de prosseguir no jogo estiver vencendo.
§1º. Caso a equipe que tiver condições de prosseguir no jogo, no momento da suspensão, estiver perdendo ou a partida
esteja empatada, será considerada vencedora pelo resultado de “N+1” gols a seu favor, sendo “N” o número de gols
marcados até então pela equipe desclassificada.
§2º. No caso de ausência do número mínimo de atletas em ambas as equipes, será aplicado duplo WO. As equipes não
somarão pontos na competição e ainda será aplicado um saldo negativo de 4 (quatro) gols para cada uma, não sendo, no
entanto, considerados estes gols para as estatísticas individuais de artilheiros e goleiros, porém tais gols participarão das
estatísticas referentes a saldo de gols.
§3º. Caso alguma equipe venha a utilizar durante uma partida um atleta que esteja suspenso ou que não esteja
devidamente inscrito no Campeonato e, o resultado final desta partida aponte o empate ou a sua vitória, a equipe
adversária será proclamada vencedora pelo resultado de “N+1” gols a seu favor, sendo “N” o número de gols marcados
pela equipe infratora.
§4º. Nas partidas suspensas por quaisquer dos motivos apresentados neste artigo, apenas os gols marcados durante o
andamento das partidas valerão para as estatísticas individuais de artilheiro e goleiro menos vazado.
Artigo 22 - Só poderão competir as equipes cujos atletas se apresentarem com seus uniformes completos, inclusive
calçados, não sendo permitido o uso de chuteiras com travas altas ou pinos, consistindo o uniforme completo do material
fornecido pelo Clube (camisa, calção, e meia), exceto para a vestimenta de goleiro, onde se tolera outro uniforme, sendo
aos Patronos obrigatório o uso da camisa fornecida pelo Clube, exceto nas partidas realizadas em dias úteis.
§1º. O atleta será o único responsável pela guarda e manutenção de seu uniforme e aquele que, por qualquer razão,
estiver com o mesmo, ou qualquer peça dele, sem condições de uso ou extraviado, deverá solicitar à Coordenação da
categoria ou à Comissão de Futebol sua reposição, durante o período de funcionamento da Secretaria do Dente de Leite
e, em havendo disponibilidade, será cobrado o valor referente ao conjunto completo (camisa, calção e meia).
§2º. Os atletas que se inscreverem como goleiro terão, exclusivamente, que jogar como tal, ainda que seja durante o
tempo mínimo regulamentar. Contudo, cada categoria, condicionada à aprovação da Diretoria, poderá estipular regras
próprias para os goleiros, a fim de não restar prejudicada a grade de notas elaborada antes do sorteio das equipes. O
_________________________________________________________________________________________________________________________
“O DENTE DE LEITE NÃO É UMA FÁBRICA DE CRAQUES, MAS UMA INDÚSTRIA DE FAZER AMIGOS”
SITE: www.dentedeleiteoficial.com.br - E-MAIL: dentedeleite@tijucatenis.com.br - TEL.: +55 21 3294-9332

TIJUCA TÊNIS CLUBE
DIRETORIA DE FUTEBOL DENTE DE LEITE
48º CAMPEONATO DE FUTEBOL DENTE DE LEITE – 2022
REGULAMENTO GERAL

conhecimento das regras específicas de cada categoria com relação aos goleiros será repassado pelos Coordenadores aos
Patronos através de circular que, nestes casos, será parte integrante do presente Regulamento.
§3º. É obrigatório o uso de caneleiras por parte dos atletas durante as partidas.
§4º. O Árbitro exigirá que o atleta retire qualquer objeto que, a seu ver, possa causar danos a si ou aos demais, tais como
colar, brinco, piercing, anéis, alianças, inclusive imagens ou textos que façam apologia contrária à moral do esporte e, não
sendo obedecido, impedirá sua participação.
§5º. O atleta pode jogar de óculos apropriado para o esporte e o árbitro fará constar em súmula a responsablidade do
mesmo e seu(s) responsável(is) por qualquer acidente que porventura venha a ocorrer, devendo o responsável assinar
um termo de responsablidade.
Artigo 23 - Todos os atletas deverão , obrigatoriamente, atuar por um período mínimo de 20 (vinte) minutos.
§1º. O atleta que, por qualquer motivo, chegar atrasado à partida, somente terá condições de jogo se alcançar o campo
até o apito final do primeiro tempo de jogo.
§2º. Nos jogos adiados ou suspensos, prevalecerá o disposto no Artigo 32.
§3º. As substituições são ilimitadas e volantes, sendo necessária a paralisação do jogo para realização do procedimento
em questão e que os atletas que retornam dos cartões disciplinares, ou após contusão, recebam autorização do árbitro
para retornar ao campo com a bola fora de jogo e posse de sua equipe.
§4º. A observação e o cumprimento do período mínimo de 20 (vinte) minutos de atuação para cada atleta é de
responsabilidade única e exclusiva de cada Patrono e, em caso de algum atleta não atuar o tempo mínimo previsto no
caput do presente artigo, sua equipe, se tiver vencido ou empatado, perderá os pontos desta partida, sendo que, em
hipótese alguma, estes pontos serão atribuídos à outra equipe.

CAPÍTULO IX
DA FORMA DE DISPUTA
Artigo 24 - O Campeonato será disputado em etapas, conforme a forma de disputa de cada categoria, sendo comum a
todas as categorias a disputa, da 2ª fase em diante, em 2 (dois) jogos por confronto direto e a Final em partida única.
Artigo 25 – Categorias FRALDINHA e JUVENIL – 6 Equipes:
§1º. A 1ª fase, de caráter classificatório, será disputada em turno e returno, com todas as equipes jogando entre si duas
vezes, sendo que o vencedor desta fase ganhará um bônus de 1 (um) ponto ganho, a ser computado para a equipe na
classificação geral da 1ª fase do campeonato.
§2º. A 2ª fase, denominada Quartas de Final, de caráter eliminatório, será disputada em sistema de confrontos diretos,
em 2 (dois) jogos, cujas equipes serão definidas em função da colocação final da 1ª fase, a saber:
1º COLOCADO (F1)
2º COLOCADO (F1)
3º COLOCADO (F1)

X
X
X

6º COLOCADO (F1)
5º COLOCADO (F1)
4º COLOCADO (F1)

§3º. Ao final da 2ª fase, classificar-se-ão para a fase seguinte os vencedores de cada confronto, ou seja, as equipes que
somarem o maior número de pontos ganhos em cada confronto. No caso de empate em número de pontos ganhos,
haverá uma prorrogação ao final do 2º jogo e, em permanecendo o empate na prorrogação, classificar-se-á a equipe que
tiver obtido a melhor colocação na 1ª fase (classificatória).
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§4º. Aos 3 (três) vencedores dos confrontos da 2ª fase, juntar-se-á, dentre as demais, a equipe que tiver obtido a melhor
campanha na classificação geral do campeonato, somados os resultados das 1ª e 2ª fases, a qual avançará para a 3ª fase
como 4º colocado e, caso avance posteriormente a etapa seguinte, continuará ocupando a última colocação.
§5º. A 3ª fase, denominada Semifinais, de caráter eliminatório, será disputada em sistema de confrontos diretos, em 2
(dois) jogos, cujas equipes serão definidas em função da colocação na classificação geral de todo o campeonato,
computando os resultados das 1ª e 2ª fases, a saber:
1º COLOCADO (F1+F2)
2º COLOCADO (F1+F2)

X
X

4º COLOCADO (F1+F2)
3º COLOCADO (F1+F2)

§6º. Os vencedores dos confrontos das Semifinais disputarão a Final do campeonato e os perdedores disputarão o 3º
lugar, sendo ambos os confrontos disputados em partida única, sagrando-se vencedoras as equipes que obtiverem a
vitória no tempo normal das partidas. No caso de empate no tempo normal, haverá uma prorrogação e, em
permanecendo o empate na prorrogação, sagrar-se-á vencedor de cada confronto a equipe que tiver obtido o melhor
desempenho em toda a competição.
Artigo 26 – Categoria DENTINHO – 8 Equipes:
§1º. A 1ª fase, em caráter classificatório, será disputada em 2 (duas) etapas, sendo a 1ª etapa com todas as equipes
jogando entre si, em turno único, após a qual, na 2ª etapa, as equipes serão divididas em 2 grupos, com as equipes de um
grupo jogando contra as equipes do outro grupo, considerando a seguinte formação de grupos: Grupo A formado pelo 1º,
2º, 7º e 8º colocados da 1ª etapa da fase classificatória e Grupo B pelo 3º, 4º, 5º e 6º colocados da 1ª etapa da fase
classificatória, cabendo à equipe vencedora da 1ª fase um bônus de 1 (um) ponto ganho, a ser computado na
classificação geral da 1ª fase do campeonato.
§2º. A 2ª fase, denominada Quartas de Final, de caráter eliminatório, será disputada em sistema de confrontos diretos,
em 2 (dois) jogos, sendo os confrontos definidos em função da colocação final da 1ª fase, a saber:
1º COLOCADO (F1)
2º COLOCADO (F1)
3º COLOCADO (F1)
4º COLOCADO (F1)

X
X
X
X

8º COLOCADO (F1)
7º COLOCADO (F1)
6º COLOCADO (F1)
5º COLOCADO (F1)

§3º. Ao final da 2ª fase, classificar-se-ão para a fase seguinte as equipes que somarem o maior número de pontos ganhos
em cada confronto. No caso de empate em número de pontos ganhos, haverá uma prorrogação ao final do 2º jogo e, em
permanecendo o empate na prorrogação, classificar-se-á a equipe que tiver obtido a melhor colocação na 1ª fase
(classificatória) do Campeonato.
§4º. A 3ª fase, denominada Semifinais, de caráter eliminatório, será disputada em sistema de confrontos diretos, em 2
(dois) jogos, cujas equipes serão definidas em função da colocação na classificação geral de todo o campeonato,
computando os resultados das 1ª e 2ª fases, a saber:
1º COLOCADO (F1+F2)
2º COLOCADO (F1+F2)

X
X

4º COLOCADO (F1+F2)
3º COLOCADO (F1+F2)

§5º. Os vencedores dos confrontos das Semifinais disputarão a Final do campeonato e os perdedores disputarão o 3º
lugar, sendo ambos os confrontos disputados em partida única, sagrando-se vencedoras as equipes que obtiverem a
vitória no tempo normal das partidas. No caso de empate no tempo normal, haverá uma prorrogação e, em
permanecendo o empate na prorrogação, sagrar-se-á vencedor de cada confronto a equipe que tiver obtido o melhor
desempenho em toda a competição.
Artigo 27 - Categoria INFANTIL – 10 Equipes:
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§1º. A 1ª fase, de caráter classificatório, será disputada em turno único, com todas as equipes jogando entre si, sendo
que o vencedor desta fase ganhará um bônus de 1 (um) ponto ganho, a ser computado para a equipe na classificação
geral da 1ª fase do campeonato.
§2º. A 2ª fase, denominada Quintas de Final, de caráter eliminatório, será disputada em sistema de confrontos diretos,
em 2 (dois) jogos, cujas equipes serão definidas em função da colocação final da 1ª fase, a saber:
1º COLOCADO (F1)
2º COLOCADO (F1)
3º COLOCADO (F1)
4º COLOCADO (F1)
5º COLOCADO (F1)

X
X
X
X
X

10º COLOCADO (F1)
9º COLOCADO (F1)
8º COLOCADO (F1)
7º COLOCADO (F1)
6º COLOCADO (F1)

§3º. Ao final da 2ª fase, classificar-se-ão para a fase seguinte os vencedores de cada confronto, ou seja, as equipes que
somarem o maior número de pontos ganhos em cada confronto. No caso de empate em número de pontos ganhos,
haverá uma prorrogação ao final do 2º jogo e, em permanecendo o empate na prorrogação, classificar-se-á a equipe que
tiver obtido a melhor colocação na 1ª fase (classificatória).
§4º. Aos 5 (cinco) vencedores dos confrontos da 2ª fase, juntar-se-ão, dentre as demais, as 3 (três) equipes que tiverem
obtido as melhores campanhas na classificação geral do campeonato, somados os resultados das 1ª e 2ª fases, as quais
avançarão para a 3ª fase, respectivamente, como 6º, 7º e 8º colocados e com seus respectivos pontos ganhos zerados no
início dessa fase, portanto, caso continuem avançando para as etapa seguintes, ocuparão sempre as últimas colocações.
§5º. A 3ª fase, denominada Quartas de Final, de caráter eliminatório, será disputada em sistema de confrontos diretos,
em 2 (dois) jogos, cujas equipes serão definidas em função da colocação na classificação geral de todos o campeonato,
computando os resultados das 1ª e 2ª fases, a saber:
1º COLOCADO (F1+F2)
2º COLOCADO (F1+F2)
3º COLOCADO (F1+F2)
4º COLOCADO (F1+F2)

X
X
X
X

8º COLOCADO (3º em índice técnico)
7º COLOCADO (2º em índice técnico)
6º COLOCADO (1º em índice técnico)
5º COLOCADO (F1+F2)

§6º. Ao final da 3ª fase, classificar-se-ão para a fase seguinte as equipes que somarem o maior número de pontos ganhos
em cada confronto. No caso de empate em número de pontos ganhos, haverá uma prorrogação ao final do 2º jogo e, em
permanecendo o empate na prorrogação, classificar-se-á a equipe que tiver obtido a melhor colocação na classificação
geral de todo o campeonato, computando os resultados das 1ª e 2ª fases.
§7º. A 4ª fase, denominada Semifinais, de caráter eliminatório, será disputada em sistema de confrontos diretos, em 2
(dois) jogos, cujas equipes serão definidas em função da colocação na classificação geral de todo o campeonato,
computando os resultados das 1ª, 2ª e 3ª fases, a saber:
1º COLOCADO (F1+F2+F3)
2º COLOCADO (F1+F2+F3)

X
X

4º COLOCADO (F1+F2+F3)
3º COLOCADO (F1+F2+F3)

§8º. Os vencedores dos confrontos das Semifinais disputarão a Final do campeonato e os perdedores disputarão o 3º
lugar, sendo ambos os confrontos disputados em partida única, sagrando-se vencedoras as equipes que obtiverem a
vitória no tempo normal das partidas. No caso de empate no tempo normal, haverá uma prorrogação e, em
permanecendo o empate na prorrogação, sagrar-se-á vencedor de cada confronto a equipe que tiver obtido o melhor
desempenho em toda a competição.
Artigo 28 - Categorias PRÉ-MIRIM e MIRIM – 12 Equipes:
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§1º. A 1ª fase, de caráter classificatório, será disputada em turno único, com todas as equipes jogando entre si, sendo
que o vencedor desta fase ganhará um bônus de 1 (um) ponto ganho, a ser computado para a equipe na classificação
geral da 1ª fase do campeonato.
§2º. A 2ª fase, denominada Quintas de Final, de caráter eliminatório, será disputada em sistema de confrontos diretos,
em 2 (dois) jogos, cujas equipes serão definidas em função da colocação final da 1ª fase, a saber:
1º COLOCADO (F1)
2º COLOCADO (F1)
3º COLOCADO (F1)
4º COLOCADO (F1)
5º COLOCADO (F1)
6º COLOCADO (F1)

X
X
X
X
X
X

12º COLOCADO (F1)
11º COLOCADO (F1)
10º COLOCADO (F1)
9º COLOCADO (F1)
8º COLOCADO (F1)
7º COLOCADO (F1)

§3º. Ao final da 2ª fase, classificar-se-ão para a fase seguinte os vencedores de cada confronto, ou seja, as equipes que
somarem o maior número de pontos ganhos em cada confronto. No caso de empate em número de pontos ganhos,
haverá uma prorrogação ao final do 2º jogo e, em permanecendo o empate na prorrogação, classificar-se-á a equipe que
tiver obtido a melhor colocação na 1ª fase (classificatória).
§4º. Aos 6 (seis) vencedores dos confrontos da 2ª fase, juntar-se-ão, dentre as demais, as 2 (duas) equipes que tiverem
obtido as melhores campanhas na classificação geral do campeonato, somados os resultados das 1ª e 2ª fases, as quais
avançarão para a 3ª fase, respectivamente, como 7º e 8º colocados e com seus respectivos pontos ganhos zerados no
início dessa fase, portanto, caso continuem avançando para as etapa seguintes, ocuparão sempre as últimas colocações.
§5º. A 3ª fase, denominada Quartas de Final, de caráter eliminatório, será disputada em sistema de confrontos diretos,
em 2 (dois) jogos, cujas equipes serão definidas em função da colocação na classificação geral de todos o campeonato,
computando os resultados das 1ª e 2ª fases, a saber:
1º COLOCADO (F1+F2)
2º COLOCADO (F1+F2)
3º COLOCADO (F1+F2)
4º COLOCADO (F1+F2)

X
X
X
X

8º COLOCADO (2º em índice técnico)
7º COLOCADO (1º em índice técnico)
6º COLOCADO (F1+F2)
5º COLOCADO (F1+F2)

§6º. Ao final da 3ª fase, classificar-se-ão para a fase seguinte as equipes que somarem o maior número de pontos ganhos
em cada confronto. No caso de empate em número de pontos ganhos, haverá uma prorrogação ao final do 2º jogo e, em
permanecendo o empate na prorrogação, classificar-se-á a equipe que tiver obtido a melhor colocação na classificação
geral de todo o campeonato, computando os resultados das 1ª e 2ª fases.
§7º. A 4ª fase, denominada Semifinais, de caráter eliminatório, será disputada em sistema de confrontos diretos, em 2
(dois) jogos, cujas equipes serão definidas em função da colocação na classificação geral de todo o campeonato,
computando os resultados das 1ª, 2ª e 3ª fases, a saber:
1º COLOCADO (F1+F2+F3)
2º COLOCADO (F1+F2+F3)

X
X

4º COLOCADO (F1+F2+F3)
3º COLOCADO (F1+F2+F3)

§8º. Os vencedores dos confrontos das Semifinais disputarão a Final do campeonato e os perdedores disputarão o 3º
lugar, sendo ambos os confrontos disputados em partida única, sagrando-se vencedoras as equipes que obtiverem a
vitória no tempo normal das partidas. No caso de empate no tempo normal, haverá uma prorrogação e, em
permanecendo o empate na prorrogação, sagrar-se-á vencedor de cada confronto a equipe que tiver obtido o melhor
desempenho em toda a competição.
Artigo 29 - Em todos os casos em que haja necessidade de prorrogação, a mesma terá duração de 10 (dez) minutos,
dividida em 2 (dois) tempos de 5 (cinco) minutos. A quantidade de faltas cometidas por cada equipe será “zerada” antes
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de se iniciar a prorrogação, durante a qual, a partir da 4ª falta, a equipe infratora será punida com Shoot Out, conforme
disposto no Artigo 14, §15.

CAPÍTULO X
DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO
Artigo 30 - Para efeito de determinação da classificação do campeonato, caso ocorra empate em pontos ganhos entre 2
(duas) ou mais equipes, em todas as fases do campeonato, prevalecerão como critério de desempate os seguintes
quesitos, na ordem a seguir:
a)
maior número de pontos ganhos, obtidos durante toda a competição;
b)
maior número de vitórias, obtidas durante toda a competição;
c)
maior saldo de gols, obtidos durante toda a competição;
d)
maior número de gols a favor, obtidos durante toda a competição;
e)
menor número de pontos em função de cartões recebidos (amarelo: 1 ponto; vermelho: 2 pontos) pelos atletas e patrono da
equipe.
f)
sorteio.
Artigo 31 - Para cada vitória obtida a equipe marcará 3 (três) pontos, em caso de empate marcará 1 (um) ponto e, em
caso de derrota, não marcará ponto.
Parágrafo Único. No caso de derrota por WO, será retirado 1 (um) ponto da equipe perdedora.
Artigo 32 - A partida que for interrompida, com menos de 75% do seu total jogado, ou seja, antes dos 10 minutos do
segundo tempo, por condições meteorológicas adversas ou falta de energia elétrica, será concluída em outra data, em
seu tempo restante, permancendo, no início desta continuação, o resultado existente quando da paralisação. O atleta
que não participar da partida até o momento de sua interrupção, só poderá participar do restante da mesma, caso a
interrupção tenha ocorrido até o término do primeiro tempo do referido jogo.

CAPÍTULO XI
DAS PENALIDADES
Artigo 33 - O árbitro poderá punir qualquer atleta, conforme o grau da infração cometida, com cartões disciplinares
amarelo ou vermelho, por indisciplina, por conduta antidesportiva ou por jogo violento.
§1º. O atleta advertido com cartão amarelo deixa o campo de jogo e pode ser substituído imediatamente, devendo
permanecer no banco de reservas e podendo retornar somente após 2 (dois) minutos cronometrados de bola em jogo, e
caso o atleta punido esteja postado no banco de reservas, não cumprirá a pena de 2 (dois) minutos cronometrados de
cartão e pode participar do jogo a qualquer momento.
§2º. O atleta advertido com cartão vermelho é expulso e deverá deixar o campo de jogo imediatamente, não podendo
permanecer no banco de reservas e nem dentro das limitações do campo, ficando sua equipe com 1 (um) atleta a menos
e somente poderá se recompor com outro atleta após 2 (dois) minutos cronometrados de bola em jogo, com a mesma
fora de jogo e posse de sua equipe, e após receber autorização do árbitro.
§3º. Quando a equipe do atleta advertido com cartão vermelho não possuir o número mínimo de atletas previsto no
Artigo 20, será aplicada a previsão contida nesse citado Artigo.
Artigo 34 - O atleta que receber cartão amarelo ou vermelho, sofrerá uma punição mínima automática, conforme a
tabela abaixo, não obstante eventual julgamento realizado pela Comissão de Futebol:
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VERMELHOS
AMARELOS

0

1

2

3

ONDE:

0

---

S1

S2

E

S1: Suspensão por 1 (um) jogo

3

S1

S2

E

---

S2: Suspensão por 2 (dois) jogos

6

S2

S3

E

---

S1: Suspensão por 3 (três) jogos

9

S3

E

---

---

E: Eliminação do Campeonato

§1º. A tabela acima é cumulativa, não sendo desconsiderado qualquer cartão, a não ser em uma mesma partida, quando,
para fins de registro, o cartão vermelho anula o cartão amarelo já aplicado ao mesmo atleta, o qual terá computado em sua
ficha disciplinar o cartão vermelho recebido.
§2º. O atleta ou Patrono deverá cumprir a suspensão automática no primeiro jogo subsequente à aplicação do cartão disciplinar,
conforme disposto na Tabela de Jogos do Campeonato.
§3º. A responsabilidade pelo acompanhamento/controle na contagem dos cartões disciplinares aplicados é da própria equipe,
não cabendo reclamação ou recurso em cima disso.
§4º. As punições previstas na tabela do caput do presente Artigo serão avaliadas pela Comissão de Futebol, a seu
exclusivo critério, com base nos relatórios dos árbitros e do Delegado/Coordenador presente nos jogos.
§5º. Em caso de atitude antidesportiva com xingamentos, tentativa de agressão física, agressão física, falta de fair play
e/ou respeito, por atleta ou Patrono a qualquer participante da partida (árbitro, delegado/coordenador, atleta, patrono e
torcida adversária e qualuqer outra pessoa que fizer parte a partida), após relato em súmula, o infrator será
automaticamente suspenso por 2 (dois) jogos e julgado pela Comissão de Futebol do Campeonato.
Artigo 35 - O Delegado/Coordenador é o responsável pela súmula do jogo, por seu correto preenchimento e por sua guarda,
devendo, ainda, dela fazer constar o relatório do árbitro e o seu próprio relatório sobre o jogo.
§1º. O atleta e/ou Patrono que, antes, durante ou após o encerramento das partidas, tomar atitudes indevidas, estará
sujeito às penalidades previstas, podendo o árbitro relatar o fato na súmula do jogo e o Delegado e/ou Coordenador em seu
relatório.
§2º. O Patrono que for expulso durante a realização de uma partida, deverá, obrigatoriamente, deixar o campo de jogo e
será substituído por um outro responsável de atleta de sua equipe, e caso não haja este responsável disponível, a equipe
será dirigida por um Coordenador presente ou pelo Diretor do Dente de Leite.
§3º. O Patrono que infringir o previsto no § 3º do Artigo 21, mesmo que sua equipe venha a ser derrotada, será punido,
no mínimo, com a suspensão de uma partida e o atleta envolvido cumprirá sua pena no jogo seguinte de sua equipe
marcado na Tabela de Jogos do Campeonato.
§4º. Se em determinada partida, um atleta não atuar o tempo mínimo regulamentar estabelecido no Artigo 23, o Patrono
será punido com uma partida de suspensão, por cada atleta envolvido.
Artigo 36 - O Atleta, Patrono, Árbitro, Delegado/Coordenador, pai/mãe ou parente de atleta, que tentar e/ou agredir um
companheiro de equipe, adversário, árbitros, auxiliares, mesários e/ou algum membro da Comissão de Futebol, dentro
ou fora do campo, antes, durante ou após uma partida, poderá ser eliminado do Campeonato, por decisão da Comissão
de Futebol e, independente destas sanções, a Diretoria de Futebol Dente de Leite poderá encaminhar o caso ao Conselho
de Disciplina do Clube.
Artigo 37 - Todas as expulsões e/ou atitudes inconvenientes praticadas por Atletas e Patronos serão apreciadas pela
Comissão de Futebol e, caso necessário, serão os infratores suspensos por quantos jogos esta Comissão determinar,
podendo a Comissão de Futebol, a seu critério, convocar a prestar esclarecimentos os envolvidos em algum incidente sob
sua análise.
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CAPÍTULO XII
DO TORNEIO INÍCIO E DO TORNEIO ANIVERSÁRIO
Artigo 38 - A abertura do Campeonato será marcada pela disputa do Torneio Início e, no mês de Junho, será realizado o
Torneio Aniversário, alusivo às comemorações do aniversário do Tijuca Tênis Clube.
§1º. As equipes vencedoras do Torneio Início ganharão 1 (um) ponto de bonificação, no total geral de pontos.
§2º. As equipes vencedoras do Torneio Aniversário ganharão 1 (um) ponto de bonificação no total geral de pontos.
§3º. Todas as expulsões e/ou atitudes inconvenientes de atletas e Patronos serão apreciadas pela Comissão de Futebol e,
caso necessário, serão os infratores punidos, podendo estas punições, inclusive, serem estendidas para as partidas do
Campeonato de Futebol Dente de Leite propriamente dito.
§4º. Os gols marcados ou sofridos durante as partidas destes Torneios não serão computados para as estatísticas de artilheiros
e goleiros menos vazados.
Artigo 39 - O Torneio Início e o Torneio Aniversário do Tijuca Tênis Clube serão disputados por todas as equipes
participantes do Campeonato de Futebol Dente de Leite e deverão ser regulamentados pela Diretoria de Futebol Dente
de Leite.

CAPÍTULO XIII
DA PREMIAÇÃO
Artigo 40 - Serão premiadas as equipes classificadas nos 4 (quatro) primeiros lugares na classificação final do
Campeonato de Futebol Dente de Leite, por categoria.
Parágrafo Único. Nos Torneios Início e Aniversário serão premiados, apenas, os Campeões e Vice-Campeões.
Artigo 41 - Serão premiados, no Campeonato e por categoria, como Artilheiros, os 3 (três) atletas que assinalarem o
maior número de gols a favor de suas equipes e indicados nas súmulas, independente do número de partidas disputadas
durante a competição.
Artigo 42 - Serão premiados no Campeonato e por categoria, como Goleiro Menos Vazado, o atleta que obtiver a menor
média aritmética entre o número de gols por ele sofridos e o tempo total de jogo por ele disputado.
§1º. Para premiação do Goleiro Menos Vazado, o atleta deverá ter participado efetivamente como goleiro por no mínimo
70% (setenta por cento) do tempo total de jogo disputado por sua equipe, em toda competição, independente de sua
equipe ter sido ou não classificada para as fases semifinal e final.
Artigo 43 - Serão premiados, no Campeonato e por categoria, como Reis da Assistência, os atletas que assinalarem o
maior número de assistências a favor de suas equipes e indicados nas súmulas, independente do número de partidas
disputadas durante a competição.
CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 44 - Os casos omissos, as dúvidas ou quaisquer divergências decorrentes da aplicação deste Regulamento serão
dirimidos pela Direção do Futebol Dente de Leite, por meio de consultas, ouvidos os membros da Comissão de Futebol, a
quem cabe a prerrogativa de publicação de Deliberações que se fizerem necessárias à execução do presente
Regulamento e para sanar e esclarecer as questões referentes ao Campeonato de Futebol Dente de Leite.
DIRETORIA DE FUTEBOL DENTE DE LEITE
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