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NORMAS DE COMPETIÇÃO 

DA FORMA DE DISPUTA 

 

Art. 1 – O Campeonato Municipal de Futebol, edição 2019, será disputado por 10 (dez) equipes 

distribuídas em 02 (duas) chaves através de sorteio. 

 

Nº CHAVE A CHAVE B 

01 CUITEENSE 25 DE JANEIRO 

02 UNIÃO ALIANÇA 

03 TIGRES EUCALIPTO 

04 ARSENAL PALMEIRAS 

05 FÊNIX CORINTHIANS 

 

§ 1º – Encabeçarão as chaves as 02 (duas) equipes finalistas do Campeonato Municipal 

de Futebol – 2018 (25 de janeiro e Cuiteense), através de sorteio. As demais 

equipes também serão sorteadas utilizando o critério de classificação. 

§ 2º – O número de equipes participantes serão assim distribuídas: 09 (nove) equipes da 

Zona Urbana e 01 (uma) da Zona Rural.  

§ 3º – O critério para escolha da equipe da Zona Rural foi dado a equipe Campeã do 

Torneio do Trabalhador. 

§ 4º – O Campeonato terá data prevista para o início 15/09.  

 

SISTEMA DE PONTUAÇÃO 

 

Art. 2 – Será: a) vitória:    03 (três) pontos; 

         b) empate: 01 (um) ponto; 

         c) derrota:  00 (zero) ponto. 

 

FORMA DE DISPUTA DA PRIMEIRA FASE 

 

Art. 3 – Os jogos serão realizados entre as equipes da mesma chave. 

 

Art. 4 – Encerrado a 1° fase classificatória, as 02 (duas) equipes com melhor pontuação dentro de 

sua chave farão a semifinal, como segue: 

 

1º Chave A X 2º Chave B; 

1º Chave B X 2º Chave A. 

 

Art. 5 – Na fase classificatória quando na mesma chave 02 (duas) ou mais equipes terminarem 

empatadas, o desempate far-se-á pelos seguintes critérios e em ordem sucessiva de 

eliminação: 

 

a) Maior número de vitórias; 

b) Saldo de gols; 

c) Maior número de gols pró apurados em todos os jogos na fase; 

d) Menor número de gols contra apurado em todos os jogos da fase; 



 
e) Menor número de cartões vermelhos na fase; 

f) Menor número de cartões amarelos na fase; 

g) Sorteio. 

                   

 

Art. 6 – Nas Fases: Semifinal e Final, os jogos não poderão terminar empatados. Persistindo o 

empate, serão realizadas cobranças de 05 (cinco) tiros livres direto ao gol, executados da 

marca penal, alternadamente, a serem cobradas pelos atletas que estavam atuando ao 

término da partida. Ainda persistindo o empate serão cobrados tantos tiros livres direto ao 

gol, quantos forem necessários, executadas da marca penal, alternadamente por diferentes 

atletas até que se conheça o vencedor. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 7 – Não serão permitidos jogar com piercings, brinco, colar, presilha ou qualquer outro objeto 

que ponha em risco a integridade física dos atletas. O atleta somente poderá jogar de 

óculos se for óculos especial, que não ponha em risco a integridade física sua e dos demais 

atletas. 

 

Art. 8 – Não será permitido o aquecimento dos goleiros utilizando as traves com chute a gols. 

 

Art. 9 – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral, não podendo essas 

resoluções contrariar as Regras Oficiais e o Regulamento Geral. 

 

Art. 10 – A elaboração da tabela de jogos e do Regulamento para o Campeonato Municipal de 

Futebol – 2019, é responsabilidade da Coordenação Geral. 

 

Art. 11 – Cada equipe poderá inscrever até 03 (três) atletas não residentes e nem natural do 

município de Cuité – PB, conforme aprovação dos dirigentes presentes em reunião 

realizada durante o Congresso Técnico em 29/07. 

 

§ único – Esses atletas só poderão ser inscritos até o final do prazo de inscrição estabelecido no 

Art. 11 § 2º do Regulamento Geral. 

 

              

 

 

 

Hélio Plácido de Almeida 
Coordenador Geral 

 

 

 


