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   REGULAMENTO E DELIBERAÇÕES DO CONGRESSO TÉCNICO REALIZADO NA SEDE 
DA LIGA JOINVILENSE DE FUTEBOL EM 13/05/2019 

 

CAMPEONATO SESPORTE iNFANTIL (Sub 15) DE 2019  
 

1)     INÍCIO DA COMPETIÇÃO: 10/08/2019   
  

2)     EQUIPES PARTICIPANTES: 11 Equipes 

- Nação Esporte 
- Nardini Sports  
- Escola Do Santos 
- R7 F.C.  
- A.M. PALMEIRINHA Passa se chamar Internacional 
- Choco Esporte 
- SER Ponte Preta  
- C.A. Paraiba 
- Aventureiro  
- JEC  
- Gremio Jlle 
 

3)  O campeonato será disputado em 4 (Quatro) Etapas: 
 

1ª ETAPA: (Turno unico) 

4)     As 11 (onze) equipes foram distribuídas através de sorteio e jogam todas entre si em turno único, com contagem 

corrida de soma de pontos ganhos, classificando para a próxima etapa (Eliminatória), os quatros colocados, sendo 
3º, 4º, 5º e 6º, o 1º e 2º colocados vão direto para a 3ª Etapa. 

 

2ª ETAPA: (Eliminatória) 

5)     As 04 (quatro) equipes classificadas na etapa anterior para esta etapa, se enfrentam na forma de cruzamento, , 
em jogo único, sendo jogo (56) 3º x 6º e  jogos (57)  4º x 5º.  

 

Parágrafo Único: A equipe de melhor campanha joga pelo empate. 
 

4ª ETAPA: (Final) 
7)     As 02 (duas) equipes classificadas na Etapa anterior, decidem o título e os perdedores o 3º lugar. 
 

Parágrafo Único: As equipes de melhor campanha, jogam pelo empate (Etapa 1) 

 

8)    O campo da 2ª etapa, será da equipe 3ª classificada, da 3ª etapa da equipe 2ª classificada e da final da equipe 
melhor classificada, na 1ª etapa 

 

Parágrafo Único: A Coordenação da LJF, através do Sr. Edgar Pedro Moretti da Silva, poderá revogar o direito ao 
mando de campo se assim achar necessário, determinando outro campo. 

DAS CLASSIFICAÇÕES: 

8) A classificação das equipes será conhecida por pontos ganhos, adotando-se os seguintes critérios: 

        Vitória   03 (três) pontos 

        Empate 01 (um) ponto 

        Derrota 00 (zero) ponto 
 
*Ocorrendo empate na classificação entre 02 (duas) ou mais equipes, empregar-se-ão os seguintes critérios. 
A)    Entre 02 (duas) equipes: 

        Confronto direto 

        Maior Numero de Vitórias 

        Menor Numero de Gols Sofridos 

        Saldo de Gols 

        Cartões Amarelo e Vermelhos (menor soma – V=3 e A=1) 

       Sorteio Publico 
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B)    Entre 03 (três) equipes: 

        Elimina-se o confronto Direto 

 
INSCRIÇÕES E CREDENCIAMENTO DE ATLETAS 

9) Cada equipe poderá inscrever numero ilimitado de atletas, sempre nas quartas feiras, das 10h até as 17:30h, 

encerrando-se antes da 5ª rodada da tabela. 
Paragrafo único: Os clubes com mais de 25 atletas inscritos, deverão enviar listagem dos 25 atletas escalados para a 
partida até quinta feira as 18h que antecede a rodada normal. Para jogos alterados consultar a coordenação. (Conf. 
Circular CG 01/2018) 
 

10) Para inscrição de atleta a equipe deverá entregar cópia do RG do atleta em folha A4 em perfeita condição. 
 

11) A identificação do atleta para a partida, será pela credencial em PVC, emitida pelo departamento da LJF e por 
documento de identidade, RG. 
 

 

DA PARTCIPAÇÃO 
 

12) Não será obrigatório, obedecer a ordem numérica das camisas, dos atletas que irão  iniciar a partida, porem 
deverá conter até 02 dígitos.  
 

13) Os clubes deverão apresentar ao representante da LJF, 15 (quinze) minutos antes do inicio da partida, os atletas 
munidos em mãos, com sua credencial para assinatura da relação, bem como os 3 (três) membros da comissão 
técnica. 

14) Cada equipe deverá apresentar ao representante de LJF,  02(duas) bolas em condições de jogo. 
 

15) Em todas as partidas do campeonato, cada equipe poderá efetuar 07 (sete) substituições, durante o transcorrer da 
partida, com apenas 3 paralizações na partida. 

16) A partida terá, 2 tempos de 35 minutos com 10 de intervalo. 
 

17) A equipe que iniciar uma partida, com o numero mínimo exigido pelo regulamento da competição, poderá 
regularizar  sua equipe ate o inicio do 2º tempo. 

 

18) A taxa de arbitragem será paga nos dois primeiros jogos, no valor de R$ 125,00 para cada equipe, as demais por 
conta do Subsidio Projeto da Liga junto a Sesporte 

 

19) Os jogos serão realizados somente em campo com alambrado, salvo consentimento do departamento da LJF. 
 

20) No local designado ao Banco de reservas de cada associação, somente poderão estar, alem dos atletas 
substitutos, mais 3 (três) dirigentes pela associação disputantes: 1 (um) Treinador, 1 (um) preparador Físico, e 1 
(um) Massagista ou Enfermeiro. 

21) Os membros da comissão técnica terá que ter idade mínima de 17 anos e proibido a composição de pais de 
atletas. 

 

22) É obrigatório o uso de caneleiras.  
 

23) As equipes deveram após o aquecimento, adentrarem em campo da seguinte forma: Após a arbitragem  posta no 
centro do campo as equipes perfilarem ao lado do trio, para execução do Hino Nacional, quando hover. Após a 
execução do Hino, as equipes se cumprimentam.  

 

24) A equipe será declarada responsável por eventuais distúrbios, causados pela sua torcida, sob pena de imediata 
suspensão dependendo da gravidade do caso. 

 
 
 
 

 ____________________      ______________________ 
      LAUDIR ZERMIANI                EDGAR PEDRO MORETTI 

                    Presidente                                           Coordenador Geral                 
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                                                                          Joinville, 19 de Fevereiro de 2018.  

 
 
    
 

      CIRCULAR CG 01/2018 

 
   Trata-se das inscrições e condições de atletas e membros participantes nas Categorias de Base.  
 
          INSCRIÇÃÕ ATLETA 
 

1- O atleta deverá apresentar-se na LJF, nas quartas feiras, das 10h as 17:30h, para 
assinatura e foto 

2- Apresentar copia do RG, (em folha A4, frente e verso do mesmo lado da folha, sem dobrar 
e legível) acompanhada do documento original (RG) 

3- Apresentar atestado de frequência escolar, ou matricula, quando for o caso. 
4- Pagamento de R$ 15,00, para confecção da carteira de PVC 
5- A equipe deverá enviar previamente a inscrição do atleta, ficha de inscrição de atleta, por 

email (liga_de_futebol@hotmal.com) arquivo word (doc) 
 
DA PARTICIPAÇÃO 
 
A equipe poderá inscrever numero ilimitado de atletas.  

1- A equipe que obtiver mais de 25 atletas inscritos (26 ou mais) deverá relacionar até quinta 
feira, 18h, por email (liga_de_futebol@hotmal.com) os 25 atletas para a partida. 

2- Na falta do envio da relação, a coordenação, considera-a os 25 primeiros em ordem 
alfabética ou, se houver, a relação da rodada anterior. 

3- Não será permitido a inclusão de atletas (a caneta), sem a autorização previa do 
coordenador. 
 
Membros da comissão técnica e profissionais, fotográficos e áudio visuais 

1- Apresentar na LJF, copia do RG 
2- Comprovante de residência  
3- Foto 3x4 atualizada  

      
   
                              

 
__________________________________ 

Edgar Pedro Moretti de Silva 
Coordenador Geral da LJF 
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