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REGULAMENTO E DELIBERAÇÕES DO CONGRESSO TÉCNICO REALIZADO NA SEDE 
DA LIGA JOINVILENSE DE FUTEBOL EM  12/05/2021 

CAMPEONATO INTERMEDIÁRIO SUB-14 DE 2021, NASCIDOS EM 2007  

1) INÍCIO DA COMPETIÇÃO: 12/06/2021 

2) EQUIPES PARTICIPANTES: 10 

CHAVE ÚNICA 
- I – AVIAÇÃO FUTEBOL CLUBE  – ..................................................................“AVIAÇÃO/ECUADOR” 
- II – CHOCO ESPORTE  – ....................................................................................“CHOCO ESPORTE” 
- III – ESCOLA FLAMENGO – ...........................................................................“ESCOLA FLAMENGO” 
- IV – FIFO SPORTS – ..................................................................................................“FIFO SPORTS” 
- V – MORRO DO MEIO ESPORTE CLUBE  – .............................................................................“MEC” 
- VI – NAÇÃO ESPORTES – ........................................................................“NAÇÃO ESPORTES” 
- VII – SERC TAMANDARÉ A - ...................................................................................“TAMANDARÉ A” 
- VIII – SERC TAMANDARÉ B – ……………………………………….....…….…...“TAMANDARÉ B” 
- IX – SERCOS – .............................................................................................................“SERCOS” 
- X – LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO NO FUTEBOL – ............................“LABORATÓRIO” 

 
 

3) O campeonato será disputado em 04 (quatro) Etapas: 

1ª ETAPA: (Turno único) 
4) As 10 (dez) equipes foram distribuídas em 1 (uma) chave única e através de sorteio foi elaborada a tabela da 

competição. Todas equipes jogam todas entre si em turno único, com contagem corrida de soma de pontos 
ganhos, classificando para as próximas etapas os seis primeiros colocados, sendo o 1º (primeiro) e o                              

2º (segundo) para a 3ª Etapa e o 3º, 4º, 5º e 6º, para a 2ª Etapa. 

2ª ETAPA: (Eliminatória) 
5) As 04 (quatro) equipes classificadas para esta etapa se enfrentarão na forma de cruzamento, em jogo único, 

sendo o 3º x 6º e o 4º x 5º. 

 

Parágrafo Único: Se ao final do jogo as equipes estiverem empatadas, a partida será decidida na disputa de 
pênaltis, conforme as Regras do Jogo. 

3ª ETAPA: (Semi-final) 

6) As 02 (duas) equipes (1ª e 2ª) classificadas na 1ª Etapa e as 02 (duas) equipes classificadas na etapa anterior, 
se enfrentarão na forma de cruzamento, em jogo único, sendo o 1º x Vencedor (4ºx5º) e o 2º x Vencedor (3º x 6º). 

Parágrafo Único: Se ao final do jogo as equipes estiverem empatadas, a partida será decidida na disputa de 
pênaltis, conforme as Regras do Jogo. 

4ª ETAPA: (Final) 

 

7) As 02 (duas) equipes classificadas, decidem o título em jogo único e campo neutro. 
O clube (equipe) vencedor desta etapa será declarado CAMPEÃO e o clube perdedor desta etapa será declarado 
VICE-CAMPEÃO.  

Parágrafo Único: Se ao final do jogo as equipes estiverem empatadas, a partida será decidida na disputa de 
pênaltis, conforme as Regras do Jogo. 
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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. 
 
8.1) Entre 02 (duas) equipes: 

 Confronto direto

 Maior Número de Vitórias

 Menor Número de Gols Sofridos

 Saldo de Gols

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

 Sorteio Público

8.2) Entre 03 (três) equipes: 

 Elimina-se o confronto Direto

 
INSCRIÇÕES E CREDENCIAMENTO DE ATLETAS 

 
9) Cada equipe poderá inscrever um número ilimitado de atletas, encerrando-se antes da 5ª (quinta) rodada da tabela. 

9.1) Para inscrição de atleta a equipe deverá entregar na LJF, cópia do RG do atleta em folha A4 em perfeita   
condição, ficha de inscrição de atleta  preenchida e assinada e atestado de frequência escolar (ou de matrícula).  

10) A identificação do atleta para a partida, será pela Carteirinha da Liga, com custo de R$15,00 (quinze reais).  
 

DA PARTICIPAÇÃO, DAS OBRIGAÇÕES E ALTERAÇÃO DE JOGOS 

11) Não será obrigatório, obedecer a ordem numérica das camisas, mas deverá conter apenas 2 dígitos, de 1 até 99. 

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

13) A equipe mandante deverá apresentar ao delegado da partida, 04 (quatro) bolas em boas condições de jogo. 

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

15) A partida terá 2 tempos de 30 minutos, com até 10 minutos de intervalo. 

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

17) A taxa de arbitragem por partida, será de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), divididos R$110,00 (cento e dez reais) 
por equipe, pagos antes da partida e em espécie. 

Parágrafo único: A equipe que não efetuar o pagamento no caput, será declarada perdedora pelo placar de 3x0 
em favor do equipe adversária e será suspensa até o pagamento acrescida de multa de 50%. 

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

19) A equipe que optar por registrar a partida com foto/filmagem, deverá informar a equipe de arbitragem. A pessoa 
responsável por esta função deverá entregar documento oficial com foto para o delegado da partida, sendo o 
mesmo reentregue para o responsável pelas fotografias/filmagens apenas após o término da partida.
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21) Alteração de horário de jogo deverá ser solicitado, em comum acordo entre as partes, até as 18 horas da quarta-

feira que antecede a partida. 

22) No local designado ao Banco de Reservas de cada equipe, somente poderão estar, além dos jogadores substitutos 
e substituídos, mais 3 (três) membros do corpo técnico: 1 (um) Treinador, 1 (um) preparador Físico e 1 (um) 
Massagista ou Enfermeiro, devidamente identificados pelo documento oficial com foto. 

23) Os membros da comissão técnica terão que ter idade mínima de 17 anos.  

24) É obrigatório o uso de caneleira, conforme as Regras do Jogo (The IFAB). 

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

Paragrafo único: as equipes deverão fornecer a LJF, para salvo conduto, informações que levem ao 

conhecimento, das infrações e seus autores, para a devida punição cabível. 
 
 
 
 

 


