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- DELIBERAÇÕES DO CONGRESSO TÉCNICO REALIZADO NA SEDE  DA LIGA 
JOINVILENSE DE FUTEBOL. Em 25 de Março de 2019. 

 

CAMPEONATO DA SEGUNDONA DO ANO DE 2019 
 

1) Inicio do campeonato 09/06/2019  
 

2) Equipes participantes: 10 (ordem de sorteio) 

EQUIPES EQUIPES 

01 SERCOS 05 ESTRELA DO SUL 
02 CAXIAS 06 AVIAÇÃO 
03 7 DE SETEMBRO 07 UNIÃO DO OESTE 
04 PRETO 100 PRECONCEITO 08 ESTRELA DA PRAIA 

 

3) O troféu da competição levará o nome de  
 

DA FORMA DE DISPUTA 
4) O campeonato será disputado em 3 (Três) etapas conforme abaixo e de acordo com os artigos seguintes. 
I – 1ª ETAPA – TURNO E RETURNO 
II - 2ª ETAPA – SEMI FINAIS 
III – 3ª ETAPA – FINAIL 
 

1ª ETAPA (TURNO E RETURNO)  
5) A 1ª Etapa Turno e returno, será disputada pelas 08 (oito) equipes, que jogarão todas entre si em jogos de ida e de 
volta, com contagem corrida de pontos ganhos, sendo que as quatros primeiras colocadas estarão classificadas para 
a disputa da 2ª Etapa Semi-Finais. 
 

2ª ETAPA (SEMI-FINAL) 
6) A 2ª Etapa, será disputada pelas equipes classificadas de acordo com o artigo anterior, obedecendo a seguinte 
ordem de jogos: A equipe 1ª colocada enfrenta o 4º colocado e o 2º enfrenta o 3º. As equipes jogarão em jogos de ida 
e volta, com contagem corrida de pontos ganhos. O mando de campo no jogo de volta (segundo jogo) serão das 
equipes que foram melhores classificadas no Turno e Returno. Será vencedora desta Etapa, a equipe que no final do 
jogo de volta obtiver o maior numero de pontos ganhos.  
 

Paragrafo único: Se ao final do jogo de volta as equipes estiverem empatadas em pontos e no saldo de gols, será 
declarada vencedora a equipe de melhor campanha, ou seja a mandante do jogo de volta. 
 

3ª ETAPA (FINAL) 
7) A 3ª Etapa (Final), será disputada pelas 02 (duas) equipes classificadas na 2ª Etapa. As equipes jogarão entre si 
em jogos de ida e volta, na mesma fora do art. anterior. Será mandante do jogo de volta, a equipe que obtiver o maior 
numero de pontos ganhos na soma geral obtidos na 1ª ETAPA e 2ª ETAPA. Será campeã, a equipe que no final do 
jogo de volta obtiver o maior numero de pontos ganhos. 
 

Paragrafo primeiro: Se ao final do jogo de volta as equipes estiverem empatadas em pontos e no saldo de gols, será 
declarada vencedora a equipe de melhor campanha, ou seja a mandante do jogo de volta. 
 

Parágrafo segundo -  A equipe 3ª Terceira colocada será conhecida pelo MIT geral 
 
 

8) Não será obrigatório, obedecer a ordem numérica das camisas, dos atletas que irão iniciar a partida. Portanto a  

equipe terá a liberdade para iniciar a partida com qualquer numeração, sem sofrer prejuízo nas substituições no 
transcorrer da partida. 
 

09) A  Associação que nas partidas for a mandante, terão que apresentar ao delegado 04 (quatro) bolas em boas 
condições 
 

10) Não haverá mais tolerância de 15 (quinze) minutos além do horário determinado na tabela de jogo. A equipe que 
descumprir será relatada em sumula, encaminhada a procuradoria. 
 

 

 

 

 



 
DAS CLASSIFICAÇÕES: 
11) A classificação das equipes será conhecida por pontos, ocorrendo empate na classificação, em Etapa/ Turno, 
empregar-se-ão os critérios adotados no artigo 24 B do regulamento Geral da competição. 
 
INSCRIÇÕES DE ATLETAS:  
12) Cada equipe poderá inscrever numero ilimitado de atletas até, 72 (setenta e duas) horas que antecedem o inicio 
do returno. 
       

13) A L.J.F. cobrará uma taxa de R$ 10,00 reais por atleta da equipe que inscrever acima de 25 (vinte e cinco) atletas. 
 

DO ACESSO E DESCENSO: 
14)  (Não haverá Descenso) 
 

15) A equipe campeã e o vice-campeã garantem vaga na serie A de 2020. 
 

DAS SUBSTITUIÇÕES:  
16) Em todas as partidas do campeonato, cada equipe poderá efetuar até 6 (seis) substituições durante o transcorrer 
da partida, realizadas em 03 (três) paradas. 
 

TAXA DE ARBITRAGEM: 
17) A taxa de arbitragem pago pelo mandante, será de R$ 520,00 por partida. 
  Paragrafo único: O não pagamento da taxa de arbitragem até o encerramento da partida ou quando pago com 
cheque, e este devolvido por insuficiência de fundos, gera automaticamente multa de 50% do valor.  
 

DA PARTICIPAÇÃO: 
18) Os clubes deverão fornecer ao delegado(a) da L.J.F., 15 (quinze) minutos antes do início da partida a relação dos 
atletas que irão participar do jogo, indicando o nome do atleta e seu respectivo número e documentos de identificação 
 

19) No local designado ao Banco de reservas de cada Associação, só poderão estar, além dos atletas substitutos, 
mais 4 (quatro) credenciados pelas Associações disputantes: 1 (um) Treinador, 1 (um) Preparador Físico, 1 (um) 
Auxiliar, 1 (um) Massagista ou enfermeiro.  
     a) Poderá ser substituído a vaga de auxiliar por medico. 
 

20) Quando houver gandulas que sejam não menores que 14 anos e também devidamente credenciados. 
 

21) Os clubes tem que perfilar em campo e quando houver a execução do hino nacional. 
24) Obrigatório o uso de caneleiras. 
 
 
 
 
                                                                         ___________________ 
                                                                                                            EDGAR P. MORETTI 

                                                                         Coordenador geral 
                       _______________________ 
 
                                                 LAUDIR ZERMIANI 

                                                                 Presidente  
 

ASS. 


