
 

  

JECAB 2014- JORNADA ESPORTIVA CITADINAS  DA AABB 2014 

ORG: AABB CURRAIS NOVOS 

 

GRUPOS DA COMPETIÇÃO 
 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

1 LOURA GÁS 1 ACAUAN (A) 1 ATACADÃO (A) 1 MARÉ| MANSA 

2 VVC 2 PM SÃO VICENTE 2 YAMAHA 2 PMCN 

3 ACAUAN (B) 3 ZARJA CONFEÇÕES 3 MOTOTEC HONDA 3 REDECON 

4 JVC 4 ATACADÃO (B) 4 BREJUÍ 4 BODÓ MINERAÇÃO 

5 5  5 PMRN  5 A.H.B 

 
 

 

GRUPO A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1 LOURA GÁS             
2 VVC             
3 ACAUAN B             
4 JVC             
5              

 

 

GRUPO B  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1 ACAUAN A             
2 PMSV             
3 ZARJA C.CORÁ             
4 ATACADÃO B             

5              
 

 

GRUPO C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 ATACADÃO A             

2 YAMAHA             

3 MOT.HONDA             

4 BREJUÍ             

5 PMRN              

 

 

GRUPO D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 MARÉ MANSA              

2 PMCN             

3 REDECON             

4BODÓ MINER.             

5 A.H.B             

 

 



 
 

 
REGULAMENTO ESPECÍFICO DO CAMPEONATO 

 DE FUTEBOL MINI CAMPO DAS EMPRESAS – AABB/2014 

Art. 1º - Os números de atletas são de 08(oito), dos quais um obrigatoriamente será  o goleiro, não havendo 

limites de substituições e sem necessidade de paralisação da partida,  salvo se a substituição for do goleiro. 

Art. 2º - O número mínimo de atletas para que seja iniciada uma partida será de 05(cinco) atletas, se a equipe não 

tiver este  número será declarada perdedora por WO. A equipe que causar o 1º WO será eliminado da 

competição e os atletas causadores do WO suspenso da competição no ano seguinte. 

Art. 3º - Se a equipe ficar reduzida com menos de 05(CINCO) atletas será declarada perdedora por 1 x 0 para a 

equipe adversária, caso esteja vencendo ou empatando. Em caso de derrota da mesma, permanece o placar. 

Art. 4º - O Sistema de Disputa da competição será o seguinte: 

Serão 18(DEZOITO) equipes divididas em 02(DOIS) grupos, de 05(CINCO), E 02 (DOIS ) grupos de 

04(QUATRO) equipes classificando-se as 02(duas)equipes primeiras colocadas de cada grupo para as 

QUARTAS DE FINAIS, onde a parti deste momento jogarão sem vantagem alguma a despeito dos 

resultados anteriores  as 04(quatro). Os vencedores disputarão as Semifinais sem vantagem, em caso de empate 

será decidido nas penalidades sendo 05(cinco) cobranças  para cada equipe, persistindo o empate cobranças 

alternadas até se conhecer o vencedor. Os vencedores farão as Finais e os perdedores decidirão 3º Lugar,  

também sem vantagem e permanecendo empate será decidido nas penalidades sendo 05(cinco) cobranças para 

cada equipe, persistindo o empate cobranças alternadas até se conhecer o vencedor. 

Art. 5º - Haverá 15 minutos de tolerância apenas para o primeiro jogo de cada rodada. 

Art. 6º - Se o Atleta for profissional mais é funcionário da referida empresa, poderá participar do 

CAMPEONATO. 

Parágrafo único: Ou seja se o atleta for funcionário da empresa e tenha a CTPS assinada. 

Art. 7º - O Atleta poderá ser admitido na sua empresa em qualquer período que estará apto à participar da 

competição antes de sua equipe estrear desde que já esteja com sua CTPS assinada.  

Parágrafo único: Se o atleta já estiver prestando serviço a empresa mais não estiver com a sua CTPS assinada 

não poderá está apto para disputar a competição. 

Art. 8º -  Para participar da competição o atleta terá que trazer Xerox  da carteira trabalho(pagina da foto e 

pagina do Contrato de Trabalho(Data de admissão)e Contrato de Trabalho; 

Art. 9º - Os critérios de desempate serão os seguintes: 

a)número de vitórias    b)saldo de gols 

c)menor nº gols sofridos    d)maior nº gols marcados 

e)confronto direto (entre duas equipes)  f)menor nº cartão vermelho g)menor nº cartão amarelo 

Art. 10º - O valor da Inscrição será de R$ 350,00 por equipe. 

Art. 11º - O atleta que tentar ou agredir fisicamente o adversário, árbitro ou dirigente em súmula, será eliminado 

da competição e suspenso por 01(um)ano de qualquer competição promovida pela AABB. 

Art.12º - O atleta que levar o 3º(terceiro) cartão amarelo ficará suspenso por 1 partida. 

Art. 13º - Os jogos terão seu inicio às 7h15  com a tolerância de 15 minutos apenas para primeira partida .e 

18h00 (quando no sábado tarde) com a duração de 50 minutos dividido em dois tempos de 25 minutos, com 

05(cinco) de intervalo e cada equipe terá direito a um tempo técnico de 01(um)minuto em cada tempo do jogo.  

Art. 14º - Os atletas inscritos em súmula para cada jogo poderá participar da partida após ser iniciada e podendo 

integrar a equipe a qualquer momento da partida desde que esteja inscrito em súmula e ter apresentado 

um documento com foto no ato da assinatura da mesma.. 

Art. 15º - A décima falta coletiva será cobrada com a distância de 10mts sem barreira. 

Art. 16º - O atleta que ingerir bebida alcoólica antes da partida e for comprovado por algum participante ou 

algum árbitro, não poderá jogar. 

Art. 17º - O penalty  será a critério do atleta para o posicionamento da cobrança e não será permitido nem 

paradinha, nem paradona.  

Art. 18º - Se no decorrer do campeonato o atleta deixar a empresa ou deixar por demissão ou prescrição médica, 

poderá ser substituído por outro. 

Art. 19º - Se a empresa for no nome da Esposa ou Filho é considerada do grupo como equipe. 

Art. 20º - Se o proprietário da empresa como também o filho não tiver carteira assinada será considerável 

mostrando uma declaração ou contrato empregatício à referida empresa. 

Art. 21º - A regra adotada pela arbitragem para a reposição de bola pelo o goleiro será o da regra de minicampo. 

Art. 22º - Não será permitido o uso de chuteiras de travas na realização das partidas. 

Art. 23º- Todas as equipes deverão inscrever seus atletas antes da estreia na competição. 



 
Art.24º-A equipe que causa o 1º WO será eliminada  da competição e os atletas causadores do WO suspensos da 

competição no ano seguinte.  

Art. 25º - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação de futebol  minicampo  da competição.   

REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MINICAMPO DA AABB 

CURRAIS NOVOS/2014 

CAPÍTULO I – GERAL 

Art. 1º –  Na modalidade de Futebol Minicampo serão observadas as regras aprovadas pela 

respectiva Confederação, exceto aquelas estabelecidas neste documento.  

Art. 2º –  O atleta poderá participar da Jornada Esportiva, desde que seja funcionário da 

empresa no ano em que for disputar a competição  em qualquer que seja o período antes da 

estreia. Não assinou a carteira “NÃO JOGA”  

Art. 3º –  É vedado, aos atletas e aos componentes do banco de reserva, ingerir bebidas 

alcoólicas e/ou fumar durante o transcorrer das partidas.  

Art. 4º –  Os jogos terão início em hora e dia fixados pela Comissão Organizadora (CO), na 

programação da tabela. Será admitida, no primeiro jogo de cada rodada, uma tolerância máxima 

de 15 (quinze) minutos. Passado esse tempo, a equipe perderá por WO.  

PARÁGRAFO ÚNICO –  Competirá ao árbitro a aplicação de WO e a consignação em súmula 

na ocasião em que solicitará aos atletas presentes, de ambas as equipes, devidamente 

uniformizados, a assinatura da mesma.  

Art. 5º –  O participante que for expulso ou que receber três cartões amarelos em partidas 

diferentes, consecutivos, ou não, estará automaticamente suspenso do jogo seguinte.  Após o 

término da 1ª Fase, os cartões amarelos  serão zerados.  

Parágrafo Único: O atleta levando o 3º cartão amarelo na fase anterior, cumpre a suspensão na 

primeira partida da fase seguinte.  

§ 1º –  A ocorrência de expulsão com gravidade deverá ser relatada, minuciosamente na súmula, 

pelo árbitro da partida, com o registro do nome completo do infrator e,  obrigatoriamente, 

levada a julgamento pela CDD, se não enquadrada nas medidas automáticas.  

§ 2º –  O controle de cartões amarelos e vermel hos de atletas e dirigentes suspensos é de 

responsabilidade de cada Filiada.  

& 3º - O Cartão vermelho será suspenso por 01(uma) partida, dependendo da gravidade o atleta 

será julgado pela(CO).  

Art. 6º –  Poderão ser incluídos no banco de reservas, além do técnico e jogadores, devidamente 

inscritos, 1 (um) médico e 1 (um) massagista, desde que credenciados junto à CO.  

Art. 7º – Os atletas inscritos em súmula para cada jogo poderá participar da partida após ser iniciada e  podendo 

integrar a equipe a qualquer momento da partida desde que esteja inscrito em súmula e ter apresentado 

um documento com foto no ato da assinatura da mesma.. 

.   



 
Art. 8º –  Caberá ao árbitro, em acordo com a CO, toda e qualquer decisão a respeito das 

condições das instalações, equipamentos e materiais esportivos utilizados, bem como sobre a 

realização e conclusão das disputas.  

Art. 9º –  Se o jogo for suspenso antes do seu início, por motivo alheio à vontade dos 

competidores e comprovadamente sem dolo, será realizada outra partida em horár io e local  

determinados pela CO.  

PARÁGRAFO ÚNICO –  Se ocorrer suspensão de partida em andamento, ou sua interrupção, 

esta será reiniciada, quando possível,  observada a situação existente no momento de sua 

paralisação, ou seja 80% do tempo decorrido do jogo, placar, anotações em súmula, etc. Nesse 

caso, a decisão será tomada, em conjunto, pela CO.  

Art. 10º –  Nenhuma competição deixará de ser realizada por falta do árbitro designado, 

cabendo à CO apresentar substituto.  

Art. 11º - A AABB/BANCO DO BRASIL não se  responsabilizará por qualquer acidente que 

venha acontecer com algum atleta que esteja disputando a competição.  

Art. 12º  –  É a atividade de futebol disputada nas Jornadas Esportivas, com as mesmas regras 

utilizadas pela FIFA para o Futebol de Campo, à exc eção: 

a) das dimensões, que serão consideradas as especificadas nos Artigos 22 e 23 deste 

documento;  

b) de não existir o impedimento, podendo o atleta se situar na zona de ataque que melhor lhe 

convier;  

c) do número de atletas: cada equipe será composta de 8 (oito)  atletas, inclusive o goleiro, e 

caberá a um deles a função de capitão, como representante de sua equipe perante o árbitro e 

o mesário;  

d) das substituições, que são ilimitadas;  

e) do tiro direto após a 9ª falta cometida, que será cobrada direto para o gol ou da ndo passe 

para um companheiro, com a distância de 10mts.  ficando impedida a formação de barreira e 

o posicionamento dos jogadores de ambas as equipes, em direção à extensão do gol;  

f)  do atleta que cometer 5(cinco) faltas, que será substituído por outro;  

g)  da cobrança de faltas, cuja distância do atleta em relação à barreira será de 5 (cinco) 

metros.  

Art. 13º  – O campo de jogo deverá ter superfície retangular; distância mínima de um metro de 

qualquer obstáculo; piso nivelado, sem aclives ou declive; dimensões de  60 X 40 metros, 

admitidas variações nas faixas entre  50 X 30 metros e 70 X 50 metros.  



 
Art. 14º  –  Serão consideradas as seguintes medidas, observadas as variações decorrentes do 

tamanho do campo:  

Área  Oito metros de comprimento por catorze 

metros de largura 

Penalidade Máxima  Sete metros de distância  

Diâmetro Central  Seis metros 

Baliza  Dois metros de altura e cinco metros de 

comprimento  

Marcações  Linhas de oito centímetros  

Art. 15º–  Não será permitido o início, continuação ou prosseguimento de partida sem que as 

equipes estejam em campo com, no mínimo, 5 (cinco) atletas.  

Art. 16º–  Será desclassificada a equipe que ficar reduzida a 4 (quatro) atletas, qualquer que 

seja o resultado apresentado na partida.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Para todos os efeitos a equipe que ficar com menos de 05 atletas   será 

considerada perdedora devendo o placar ser aquele registrado em súmula. Se, no momento da 

paralisação, o placar for favorável à equipe infratora, será considerado  perdedora por 1 x 0. 

Art. 17º–  Os atletas deverão utilizar calçado tipo soçaite, sendo vedado o uso de chuteiras.  

PARÁGRAFO ÚNICO –  Caberá aos capitães das equipes a vistoria dos calçados, antes do 

início da partida. Nas substituições, caberá ao árbitro ou mesário aprovar, ou não, o calçado 

apresentado pelo atleta.   

Art. 18º –  É ilimitado o número de substituições durante a partida e pod erão ocorrer com a bola 

em jogo.  Nesse caso, o substituto deverá entrar pela linha central do campo, somente após a 

saída do substituído em qualquer faixa do campo.  

PARÁGRAFO ÚNICO –  Não será permitida a substituição do goleiro, na cobrança de 

penalidade máxima, salvo por contusão grave, comprovada pelo árbitro, após consultar o 

médico e/ou massagista.  

Art. 19º –  A duração de uma partida será de 50 ( cinquenta) minutos, divididos em dois 

períodos de 25 (vinte e cinco) minutos, com 0 5 (cinco) minutos de intervalo.  

Art. 20º –  A duração de qualquer período será prorrogada para permitir a execução de 

penalidade máxima, mesmo que o tempo regulamentar tenha se esgotado.  

Art. 21º  –  O tempo será controlado pelo mesário e pelo juiz. Ao final do tempo regulamentar, o 

mesário avisará ao juiz que poderá, a seu critério, determinar um tempo extra para descontos. 

Nesse caso, deverá informar aos capitães qual será o t empo extra.  

Art. 22º  –  Se o árbitro, ao terminar uma partida, perceber, ou for alertado pelo mesário, de que 

o tempo regulamentar não havia se esgotado, deverá solicitar a presença dos dois times para o 



 
reinício da partida, que será feito com a bola ao ch ão, bem como para informar o tempo que 

resta para o término do jogo.  

Art. 23º  –  Todas as faltas, sem exceção, serão anotadas em súmula  pelo o mesário, para efeito  

de contagem das faltas coletivas e individuais, que serão feitas durante todo o tempo de jogo .  

Parágrafo Único: - O penalty  ficará a critério do atleta para o posicionamento da cobrança e não será permitido 

nem paradinha,  nem para dona.  

 Art. 24º – Cada equipe terá direito a 01(um) tempo técnico, de um minuto, em cada tempo de jogo. 

Art. 25º –  A equipe que se sentir prejudicada pagará uma taxa de 600,00(seiscentos reais)para 

protestar o caso ou a partida.  

Art.26º A equipe que causar o 1º WO será eliminada do campeonato e os atletas causadores do WO suspensos da 

competição no ano seguinte. 

Art. 27º – Se no decorrer do campeonato o atleta deixar a empresa  por demissão ou prescrição médica, poderá 

ser substituído por outro. 

Art. 28º – O goleiro não será  obrigatório ter vínculo com a empresa e pode ser profissional; 

Art. 29º – Poderá participar da competição atletas das  referidas  empresas com a Carteira de 

Trabalho(assinada), contrato de Trabalho ou documento de comprovante de recolhimento de encargos 
que prestam serviço ou não no município. Se a Empresa existir filiais da mesma empresa em outro município, 

também poderá participar. 

Art. 30º- Todas as equipes deverão inscrever seus atletas antes da estreia na competição. 

Parágrafo Único:A equipe estiver inscrita com o número de atletas inferior a 16 atletas  poderá inscrever até o 

termino da 1ª fase do campeonato, qualquer outro tipo de substituição terá que seguir o art.27. 

Art. 31º - As equipes da AABB é composta pelos os atletas associados homologados pela FENABB como 

também os que tiverem com suas mensalidades em dia, portanto serão isentos da Carteira de Trabalho. 

Art. 32º - Não será permitido o uso de chuteiras de travas na realização das partidas. 

Art. 33º–  A regra adotada pela arbitragem para a reposição de bola pelo o goleiro será o da regra de minicampo. 

Art. 34º – O Sistema de Disputa da competição será o seguinte: 

Serão 18(DEZOITO)equipes divididas em 02(DOIS) grupos, de 05(CINCO), E 02 (DOIS ) grupos de 

04(QUATRO) equipes  , classificando-se as 02(duas)equipes primeiras colocadas de cada grupo para as 

QUARTAS DE FINAIS, onde a parti deste momento jogarão sem vantagem alguma a despeito dos 

resultados anteriores  as vencedoras   disputarão as Semifinais sem vantagem, em caso de empate será 

decidido nas penalidades sendo 05(cinco) cobranças  para cada equipe, persistindo o empate cobranças 

alternadas até se conhecer o vencedor. Os vencedores farão as Finais e os perdedores decidirão 3º 

Lugar,  também sem vantagem e permanecendo empate será decidido nas penalidades sendo 

05(cinco) cobranças para cada equipe, persistindo o empate cobranças alternadas até se conhecer o 

vencedor. 
Art. 35º - Se o Atleta for profissional mais é funcionário da referida empresa, poderá participar do 

CAMPEONATO. 

Art. 36º - Na equipe dos Associados(AABB), o atleta inadimplente com o clube não participará; 

Art. 37º - Se a empresa for no nome da Esposa ou Filho é considerada do grupo como equipe. 

Art. 38º - Se o proprietário da empresa como também o filho não tiver carteira assinada, será considerável 

mostrando uma declaração ou contrato empregatício à referida empresa. 

Art. 39º - O número que o atleta usar na primeira partida em súmula será válido pra toda competição; 

Art. 40º – A pontuação será a seguinte: 

Art. 41º - Se caso houver seletiva na competição seguinte, as três equipes primeiras colocadas do ano anterior 

serão automaticamente classificadas. 

3 pontos por Vitória 

1 ponto por Empate 

Art. 42– Os critérios de desempate serão os seguintes: 

a)número de vitórias   

b)saldo de gols 

c)menor nº gols sofridos   

d)maior nº gols marcados 

e)confronto direto (entre duas equipes)  



 
f)menor nº cartão vermelho 

g)menor nºcartão amarelo 

Art. 43º – A Premiação será a seguinte: 

Campeão:  1.000,00,Troféu e Medalhas   

Vice Campeão:  500,00,  Troféu e Medalhas 

3º colocado:  350,00,  Troféu  e Medalhas 

Art.44º -Premiação: 

Defesa menos vazada, 

Artilheiro 

 

Art. 45º - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação de futebol  minicampo  da competição.   

 

  


