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ART. I – QUANTO AO ORGÃO PROMOTOR: 
1.Campeonato de Futebol Suíço Livre “BEIRA MORTO”, será promovido pela Assessoria de 
Esportes da UEL, PROEX, PREFEITURA DO CAMPUS, CEFE, com o objetivo de difundir e 
desenvolver a integração entre os funcionários (SERVIDORES DA UEL), devidamente legalizados 
na Instituição, através da socialização proporcionada pela prática esportiva; 

 
ART. II - DAS INSCRIÇÕES: 
1.Na inscrição deverá constar o nome completo dos atletas, lotação e o nº da chapa funcional, 
e quando aposentado a última lotação; 
2.O número de inscrição será de 16 (dezesseis) atletas por equipe; 
    2.a. Somente poderão participar do campeonato servidores na ativa e aposentados; 
    2.b. Para o campeonato feminino serão permitidas até no máximo 8 (oito) atletas por equipe, 
alunas dos cursos de graduação ou pós-graduação da UEL, devidamente matriculadas. 
3.As equipes deverão apresentar sempre que solicitado pelo(a) mesário o documento de 
identificação; 
4.As inscrições ocorrerão até a última rodada da fase de classificação; 
5.Cada equipe pode inscrever um responsável (técnico) que poderá acompanhar a equipe, no 
banco de reservas, durante as partidas. 
 
ART. III - DA DOCUMENTAÇÃO: 
1.Serão aceitos como documento de identificação: Identidade Civil (RG), Carteira Nacional de 
Habilitação com foto e Carteira de Identidade fornecida por órgão ou conselho de 
representação de classe e crachá com foto; 
2.Deverá o mesário registrar em súmula, quando o atleta deixar de apresentar a documentação 
necessária para participar da partida, sendo este considerado irregular; 
3.Qualquer denúncia de atleta irregular na competição deverá ser apresentada pela equipe 
adversária no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis à Coordenação do Campeonato; 
4.Quando a irregularidade for detectada pela Coordenação do Campeonato, esta poderá tomar 
as medidas cabíveis, dentro do regulamento sem a anuência da comissão disciplina, e caberá 
recurso junto a esta comissão. 
 
ART. IV – REGRAS GERAIS DA COMPETIÇÃO 
* SEGUIR AS REGRAS DO LIVRO DE FUTEBOL SUÍÇO: “Uma Opção de Lazer” do Prof. Ariobaldo 
Frisselli e normas do presente regulamento.  

 
1. No campeonato feminino, durante a partida, cada equipe poderá ter no máximo 4 (quatro) 
atletas, alunas dos cursos de graduação ou pós-graduação da UEL, o restante da equipe de ser 
de servidoras da UEL. 
2.As agremiações poderão fazer quantas substituições quiserem, dando ao atleta o direito de 
retornar a campo na mesma partida, por uma ou mais vezes.  
3.As equipes deverão se apresentar devidamente uniformizadas com pelo menos camisas iguais 
e numeradas; 
4.O goleiro deverá apresentar-se com camisa de cor diferenciada dos demais e numerada; 
5.O limite de tolerância será de 5 (cinco) minutos, sendo soberano o relógio do árbitro. 
6.Em caso de W x O, serão computados 03 (três) pontos ganhos e o placar será de 2 x 0, para a 
equipe que compareceu ao jogo. 
7.A equipe que por qualquer motivo, utilizar atleta irregular perderá os pontos da referida 
partida; sendo que os pontos serão revertidos para a equipe adversária, com o placar de 2x0; 
8.As partidas terão duração de dois tempos de 25 minutos, com intervalo de 5 minutos; 
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     - A partida deve começar até no máximo 12h05 e deve ser finalizado até às 13h (o 
árbitro deverá encerrar o jogo às 13h, mesmo que o tempo regulamentar da segunda etapa não 
tenha sido totalmente completado); 
9.A partida que for interrompida antes de completar 2/3, ou seja, antes dos 10 minutos do 
segundo tempo,  por motivo de força maior, será cancelada e marcada uma nova partida, pela 
Coordenação do Campeonato, em caso de já ter transcorrido 2/3 ou mais, a partida se 
considerada encerrada, permanecendo o resultado do momento em que foi interrompida; 
10.A partida será encerrada caso uma das equipes fique reduzida a 04 (quatro) jogadores, ou 
menos, em campo. Neste caso será declarada vencedora a equipe que permanecer em campo, 
cujo resultado será de 2 x 0, ou placar de momento no caso do resultado superior ao mesmo; 
11.Em caso de ser comprovado que a equipe abandonou o campo antes do 2/3, por falta de 
atletas (cai - cai) se considerado WXO, e será punida conforme Art. 4 item 6 do regulamento; 
Parágrafo Único: O item acima só será desconsiderado em caso de comprovação de força 
maior, para não continuação da partida este fato deverá ser comprovado pela Coordenação do 
Campeonato, em caso da não comprovação o problema será encaminhado à comissão 
disciplinar do campeonato, para determinar sansões cabíveis; 
12.Não será permitido o uso de chuteiras. As caneleiras ficarão a critério e responsabilidade do 
participante.  
13.Em caso de transferência de rodadas, por alguma eventualidade, será mantida a rodada que 
foi cancelada; 
14.Em caso de chuva, o jogo só poderá ser adiado 1 (uma) hora antes do início da partida pela 
Coordenação do Campeonato; 
15-É de responsabilidade do representante de cada equipe acompanhar o número de cartões 
dos seus atletas que serão disponibilizados via resumo; 
16-O atleta que cometer uma falta grave, seguida de lesão, relatada pela arbitragem e 
comprovada pela comissão disciplinar, como intencional, o agressor cumprirá o mesmo período 
do atleta lesionado, ou seja, até o final da competição; 
17-As punições desse campeonato PODERÃO, a critério da Comissão Disciplinar, ser estendida 
para os próximos Torneios Beira Morto - UEL; 
18- Cada equipe poderá ter apenas um responsável (técnico) durante as partidas, no banco de 
reservas, o mesmo deve ser inscrito no campeonato e seu nome deve ser informado ao 
mesário antes do início da partida; 
19-Atletas inscritos no Campeonato, responsável pelas equipes, mesmo que não constem em 
súmula e atrapalharem a realização de qualquer partida, poderão ser punidos com cartões 
amarelo, azul e vermelho, e serão citados na súmula pelo árbitro. Os mesmos serão levados a 
comissão disciplinar e poderão ser punidos;  
20-O atleta que apresentar visível sinal de embriaguez constatada pela 
arbitragem/representante/comissão disciplinar será desclassificado da partida. Na reincidência 
será suspenso por 02 (duas) partidas; 
21-Decisões da COMISSÃO DISCIPLINAR não caberão nenhum tipo de recurso; 
 
ART. V - FALTAS CUMULATIVAS 
1.Conforme descrito no livro Futebol Suíço “Uma Opção de Lazer” do Prof. Ariobaldo Frisselli 
(ver página 117); 
1.Todas as FALTAS CUMULATIVAS são de anotação obrigatória na súmula de jogo; o mesário 
deverá anotar na súmula, sendo o árbitro obrigado a sinalizar o número de faltas que a equipe 
tem a partir da 4ª falta, ou sempre que for solicitado pelas equipes; 
2.Caberá ao mesário anotar as faltas acumuladas em cada tempo de jogo, e deverá informar o 
número de faltas acumuladas, aos técnicos das equipes, sempre que solicitado; 
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3. A partir da 4a falta a próxima falta será realizada na forma de tiro livre direto; após a 
cobrança a equipe “zera” as suas faltas e recomeça a contagem; 
4. As faltas são acumulativas, ou seja, a contagem passa do 1o para o 2o tempo de jogo; 
 
ART. VI - CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
O critério geral para desempate da 1ª fase será sucessivamente o seguinte:  
1.Conforme descrito no livro Futebol Suíço “Uma Opção de Lazer” do Prof. Ariobaldo Frisselli 
(ver página 127). 
“os critérios de desempate valerão na fase em que ocorreu a igualdade” 

 
a)- ENTRE DUAS (02) EQUIPES: 
1.CONFRONTO DIRETO; 
2.MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS: 
3.DEFESA MENOS VAZADA: 
4.ATAQUE MAIS POSITIVO; 
5.MELHOR SALDO DE GOLS; 
6.SORTEIO. 
 
b)- ENTRE TRÊS (03) OU MAIS EQUIPES: 
1.MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS; 
2.DEFESA MENOS VAZADA: 
3.ATAQUE MAIS POSITIVO: 
4.MELHOR SALDO DE GOLS: 
5.MENOR NÚMERO DE CARTÕES RECEBIDOS ATÉ O MOMENTO DO EMPATE TÉCNICO. (OS 
CARTÕES SERÃO SOMADOS = AMARELO + AZUL + VERMELHO); 
6.SORTEIO. 
 
ART. VII - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO.  
a)-Vitória: 3 (três) pontos  
b)-Empate: 1 (um) ponto.  
c)-Derrota: 0 (zero) ponto. 
 

ART. VIII – DAS NORMAS DISCIPLINARES. 
1.As infrações disciplinares e os cartões serão anotados em súmula pelo árbitro da partida e 
pelo mesário; 
2.Os cartões: AMARELO e AZUL,  NÃO serão acumulativos (VÁLIDO SÓMENTE PARA PARTIDA); 
3.O atleta que receber cartão azul será desclassificado da partida, podendo ser substituído por 
outro atleta; 
4.O atleta que receber cartão vermelho será desclassificado da partida, a equipe não poderá 
substitui-lo nesta partida, e esse jogador estará automaticamente suspenso para a próxima e 
estará suspenso por 02 (duas) partidas; 
5.O técnico ou representante que estiver comandando a equipe na partida poderá receber 
cartão amarelo e caso ele seja expulso, ou receber cartão azul, deverá ser encaminhado para o 
lado de fora do alambrado, e estará sujeito às mesmas penalidades impostas aos atletas; 
6.Os técnicos e ou Representantes de Equipes, infratores, estarão sujeitos às mesmas 
penalidades e punições dos atletas; 
7.Nos casos mais graves o árbitro fará um relatório no verso da súmula do jogo notificando o 
motivo da expulsão e encaminhará a mesma para a Comissão do campeonato que relatará o 
processo e encaminhará para a comissão Disciplinar que realizará o julgamento do processo, 
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dentro das normas do campeonato e baseados nos códigos disciplinares desportivos vigentes 
no país; 
8.A Comissão Disciplinar será composta por desportistas da UEL nominados no ART. XII do 
presente regulamento; 
9.Sendo aceito a denuncia da arbitragem a Coordenação do Campeonato montará o processo 
disciplinar e encaminhará o mesmo, relatando, à Comissão Disciplinar, que marcará a reunião 
convocando as partes interessadas para que façam parte da reunião para que as mesmas façam 
a sua defesa e/ou a denuncia pessoalmente à comissão; 
10.A coordenação do campeonato enviará com antecedência, cópia de todo o processo ao 
responsável pela equipe para que este possa elaborar a defesa; 
11.Se a Comissão Disciplinar achar necessário, poderá convocar outras pessoas, para melhor 
esclarecer os fatos; 
12.Caso do não comparecimento no dia, local e horário marcado pela Comissão Disciplinar, o 
caso será julgado a “revelia” e o que ficar decidido lhe será passado posteriormente, neste 
caso, não haverá imposição de recursos posteriores; 

 
ART. IX – DAS PREMIAÇÕES 
1.Serão premiadas equipes campeãs (01) e vice-campeã (01), com troféus e medalhas (20)  
(grupo ouro e grupo prata); 
2.Será premiado o atleta destaque (01) do campeonato escolhido pela comissão organizadora; 
3.Será premiado o artilheiro (01) da competição; 
4.Será premiada a defesa menos vazada (01) da competição; 

 
ART. X – DOS CRITÉRIOS DAS PREMIAÇÕES. 
1)-A equipe campeã, vice-campeã, será conhecida pela pontuação final do campeonato; 
2)-O artilheiro da competição será conhecido pelo maior número de gols marcados, durante 
todo Campeonato; 
3)-A defesa menos vazada será conhecida pelo menor número de gols sofridos, durante todo o 
Campeonato;                
4)-O destaque do campeonato será escolhido pela comissão organizadora do campeonato. 

 
ART. XI - FORMULA DE DISPUTA. 
1.O campeonato será disputado entre as equipes inscritas em turno único – 1ª fase (todos 
contra todos) classificando para a taça de ouro as 4 (quatro) primeiras colocadas na fase 
Classificatória e para a taça de prata as equipes que classificarem entre o 5º e 8º lugares. 
 
2.As equipes que terminarem na frente de seu adversário (1ª fase), na fase semi-final jogará 
com a vantagem do empate: 
GRUPO OURO: O 1º e 2º classificados levarão vantagem sobre o 4º e 3º classificados 
respectivamente = CRUZAMENTO OLÍMPICO= (1º x 4º E 2º x 3º). 
GRUPO PRATA: O 5º e 6º classificados levarão vantagem sobre o 7º e 8º classificados 
respectivamente = CRUZAMENTO OLÍMPICO= (5º x 8º E 6º x 7º). 
As equipes vencedoras no CRUZAMENTO OLÍMPICO dos Grupos OURO E PRATA farão as finais  
 
3.Nas partidas finais (decisão do grupo ouro e decisão do grupo prata), não haverá vantagens, 
em caso de empate, a equipe vencedora será conhecida através de cobranças de 03 (três) 
penalidades máximas, em caso de empate nesta série de 03 penalidades, será cobrada 
penalidades alternadas (01 uma penalidade) até que se conheça o vencedor. 
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Estes artigos serão formalizados após a sessão preliminar do campeonato 

 

 ART. XII – COMISSÃO DISCIPLINAR: 
A Comissão disciplinar será composta por: 
 

ART. XIII - RESPONSÁVEIS PELO CAMPO DE JOGO:  
 
ART. XIV -EQUIPES PARTICIPANTES: 
 
ART. XV – CASOS OMISSOS:  
Serão resolvidos pela Comissão Disciplinar. 

 
 
 
 
 
 
 

HELIO SERASSUELO JUNIOR 
ASSESSOR DE ESPORTES - PROEX 

 
Londrina, JUNHO de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


