ANEXO “B”

CAMPEONATO DO EXÉRCITO DE FUTEBOL / 2017
NORMAS DA MODALIDADE DE FUTEBOL

1. INSCRIÇÕES
a. A competição de futebol será disputada entre as equipes masculinas representativas
dos Comandos Militares
res de Área,
Área sem distinção de círculo hierárquico.
b. A inscrição deverá ser confirmada noo Congresso Técnico (via impressa e digital),
em formulário específico disponível na página da internet da Comissão de Desportos do Exército
(CDE) www.cde.ensino.eb.br.
www.cde.ensino.eb.br Após a entrega da ficha de inscrição, nenhum atleta poderá ser
substituído.
2. DELEGAÇÃO
a. Chefe de Delegação/Equipe
Delegação/Equipe............................................................................
.........................................01
b. Técnico ......................................................................................................................
.............................
..........................................01
c. Médico/Fisioterapeuta ......................................................................
...............................................................................................01
c. Jogadores.......................................................................................
Jogadores....................................................................................................................18
Total máximo..........
.............................................................................
........................................21
3. REGRAS
- Regras oficiais de futebol, disponíveis no sítio da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) www.cbf.com.br, naquilo em que não diferir deste anexo.
4. DISPOSIÇÕES TÉCNICAS
a. A competição será realizada no "Sistema Misto" englobando duas fases: uma
classificatória e uma final.
b. Na fase classificatória serão formadas 2 (dois) grupos de 4 (quatro) equipes
equipes. Os
times jogarão entre si dentro da chave no sistema campeonato ("todos contra todos").
todos")
c. A fase final será disputada no sistema torneio. De acordo com a classificação de
cada grupo serão definidos os confrontos
confron da fase final da seguinte forma:
- 1º do Grupo A x 1º do Gru
Grupo B - Decisão de 1º e 2º Lugar.
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- 2º do Grupo A x 2º do Grupo B - Decisão de 3º e 4º Lugar.
- 3º do Grupo A x 3º do Grupo B - Decisão de 5º e 6º Lugar.
- 4º do Grupo A x 4º do Grupo B - Decisão de 7º e 8º Lugar.
d. Por ocasião do Congresso Técnico será realizado o sorteio e as equipes serão
distribuídas nas chaves conforme o quadro a seguir:
CHAVES

EQUIPES

A

1

2

3

4

B

5

6

7

8

e. A equipe que, por motivo próprio, não estiver no campo de jogo até 15 minutos
após o horário previsto para o início da partida será declarada perdedora pelo placar de 1 x 0,
sendo o saldo de gols computado para os critérios de desempate.
f. Durante o decorrer de cada partida, somente poderão permanecer no banco de
reservas até 7 (sete) jogadores, o médico/fisioterapeuta, o técnico e o chefe de equipe de cada C
Mil A, conforme ficha de inscrição.
g. Poderão ser realizadas até 05 (cinco) substituições de jogadores, por equipe,
incluindo o goleiro.
h. Os jogadores e dirigentes expulsos em uma partida, ou quando receberem o
segundo cartão amarelo, sofrerão suspensão automática de um jogo e não participarão da partida
subsequente.
i. O uso do uniforme é obrigatório durante toda a competição. Cada equipe deverá
trazer 02 (dois) conjuntos de uniformes de cores diferentes, preferencialmente 01(um) conjunto
com a tonalidade clara e 01 (um) conjunto com a tonalidade escura.
j. No Congresso Técnico será sorteada a "equipe mandante" de cada jogo. A mesma
terá precedência na escolha do uniforme a ser utilizado em caso de similaridade de cor apontada
pela arbitragem.
k. A numeração das camisas dos atletas deverá constar da ficha de inscrição e deverá
ser mantida até o fim da competição, não sendo permitida qualquer troca.
l. As bolas do jogo serão fornecidas pela organização da competição e serão do
modelo "Nike - Linha Ordem", certificada pela FIFA e/ou CBF.
5. CLASSIFICAÇÃO
a.

Fase Classificatória

1) A classificação dar-se-á por pontos, atribuindo-se três pontos por jogo ganho,
um ponto por empate e nenhum ponto por jogo perdido.
2) A classificação dentro das chaves será feita de acordo com a pontuação obtida
ao final da fase.
3) O desempate, dentro das chaves, será feito dentro da seguinte ordem:
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- Nr de vitórias.
- saldo de gols (pró menos contra).
- gols pró.
- saldo de gols do confronto direto (considerando gols pró menos gols contra
entre as equipes empatadas).
- menor número de cartões vermelhos.
- menor número de cartões amarelos.
- sorteio.
b. Fase Final
1) Os confrontos serão definidos em partida única.
2) Caso um jogo final termine empatado após o tempo normal, o vencedor será
definido por intermédio de uma disputa de pênaltis, prevista nas regras da CBF.
6. PREMIAÇÃO
a. Equipe
- 1º lugar – medalha de vermeil e diploma.
- 2º lugar – medalha de prata e diploma.
- 3º lugar – medalha de bronze e diploma.
b. Delegações
- Troféu ao Cmdo Mil A campeão geral da modalidade de Futebol.
c. Demais delegações dos C Mil A
- Diploma de Participação.
d. Pessoas ou entidades que colaboraram com a realização do evento
- Diploma de Agradecimento.
7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a. Não é permitida a utilização de material identificado da Comissão de Desportos do
Exército.
b. Somente será considerada para fins de recurso a filmagem oficial da competição, ou
seja, não serão consideradas, para fins de recurso, filmagens realizadas pelas equipes ou torcidas.

Gen Bda JORGE ANTÔNIO SMICELATO
Presidente da Comissão de Desportos do Exército
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FICHA DE INSCRIÇÃO (MODELO)
CAMPEONATO DO EXÉRCITO 2017 – FUTEBOL
C Mil A : __________________________________________
FUNÇÃO

Nº

POSTO/GRAD - NOME COMPLETO
(GRIFAR O NOME DE GUERRA)

CHEFE DE
EQUIPE
TÉCNICO
MÉDICO
FISIOTERAPE
UTA

ATLETAS

_____________________
Nome Completo e Posto
Chefe de Equipe

OM

IDENTIDADE
MILITAR

