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REGULAMENTO E DELIBERAÇÕES DO CONGRESSO TÉCNICO REALIZADO NA SEDE 
DA LIGA JOINVILENSE DE FUTEBOL EM  05/04/2021 

CAMPEONATO PRIMEIRONA PRÓ-RIM 2021  

1) INÍCIO DA COMPETIÇÃO: 10/07/2021 

2) EQUIPES PARTICIPANTES: 10 

CHAVE ÚNICA 
I – AMÉRICA FUTEBOL CLUBE – ...................................................................................“AMÉRICA” 
II – ASSOCIAÇÃO CHICO MENDES – ...................................................................“ACM/ESTACAVILLE” 
III – ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CULTURAL ITINGA FUTEBOL CLUBE–..................................“ITINGA” 
IV – ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ESTRELA DO SUL – ..............................................“ESTRELA DO SUL 
V – ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MORRO DO AMARAL ESPORTE CLUBE–.....“MORRO DO AMARAL” 
VI – AVIAÇÃO FUTEBOL CLUBE – …………………………………….….........................…..…“AVIAÇÃO” 
VII – CLUBE ATLÉTICO PARAÍBA – ................................................................................“PARAÍBA” 
VIII – GRÊMIO ESPORTIVO PIRABEIRABA -..................................................................“PIRABEIRABA” 
IX – JUVENTUS FUTEBOL CLUBE – …….....…..………………..............................…...“JUVENTUS” 
IX – SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CULTURAL TAMANDARÉ – ...................“TAMANDARÉ” 
 

3) O campeonato será disputado em 04 (quatro) Etapas: 
I – 1ª Etapa – Turno único 
II – 2ª Etapa – Fase 2 (Turno e returno) 
III – 3ª Etapa – Semi-final 
IV – 4ª Etapa - Final 

1ª ETAPA: (Turno único) 
4) A 1ª Etapa será disputada pelas 10 (dez) equipes, que jogarão todas entre si em somente jogos de ida, com 

contagem corrida de pontos ganhos, sendo que as 08 (oito) primeiras colocadas estarão classificadas para a 
disputa da 2ª Etapa Fase 2. 

Parágrafo Primeiro: Serão rebaixados as duas últimas equipes colocadas nesta fase para a Segundona 2022. 
Parágrafo Segundo: Os cartões amarelos dos jogadores e membros do corpo técnico serão zerados para a 2ª 
Etapa (quem receber o 3º cartão amarelo na última rodada desta etapa irá cumprir um jogo mas quem possuir 
um(1) ou dois(2) cartões, estes serão zerados. 

 

2ª ETAPA: (Fase 2 – Turno e retuno) 
5) Na 2ª Etapa, as equipes classificadas na fase anterior, serão divididas em 02 (duas) chaves, compostas na 

seguinte ordem: CHAVE “A”, 1ª colocado, 4º colocado, 6º colocado e 8º colocado. CHAVE “B” 2ª colocado, 3º 
colocado, 5º colocado e 7º colocado. As equipes jogarão entre si, em turno e returno, dentro da Chave, com 
contagem corrida de pontos ganhos, classificando para a próxima etapa, os 02 (dois) primeiros colocados de 
cada chave. 

 

3ª ETAPA: (Semi-final) 

6) A 3ª Etapa será disputada pelas equipes classificadas de acordo com o artigo anterior, obedecendo a seguinte 
ordem de jogos: A equipe 1ª colocado da chave A, enfrenta o 2º colocado da chave B e o 1º colocado da chave B 
enfrenta o 2º colocado da chave A. 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 classificaram em primeiro na 
chave A e B. Será vencedora desta Etapa, a equipe que no final do jogo de volta obtiver o maior número de 
pontos ganhos. 

Paragrafo Único - Se após a realização do jogo de volta, as equipes terminarem empatadas em números de 
pontos ganhos e em saldo de gols, será considerada vencedora desta Etapa, a equipe que for mandante do Jogo 
de volta sendo a equipe de melhor campanha na 2ª Etapa. 
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4ª ETAPA: (Final) 

 
7) A 3ª Etapa (Final), será disputada pelas 02 (duas) equipes classificadas na 3ª Etapa (Semi final). As equipes jogarão 
entre si, em jogo único, em campo neutro, determinado pela LJF. Se ao término da partida as equipes terminarem 
empatadas, será considerada vencedora (Campeão), a equipe que obtiver o maior número de pontos ganhos, na soma 
geral obtidos na 1ª, 2ª e 3ª ETAPA. 
Parágrafo Único - A equipe 3ª Terceira colocada será conhecida pela maior soma de pontos ganhos obtidos na soma 
geral das 1ª, 2ª e 3ª Etapas. 

DAS CLASSIFICAÇÕES: 
7) 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. 
7.1) 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

7.2) Entre 03 (três) equipes: 

 Elimina-se o confronto Direto

Parágrafo único: As 04 (quatro) equipes com melhor classificação (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), ao término desta competição, terão a vaga 
e o direito de disputar a Copa Norte 2022, competição regional não-profissional.  



 
INSCRIÇÕES E CREDENCIAMENTO DE ATLETAS 

8) Cada equipe poderá inscrever um número de até 30 atletas, acima disso haverá uma custo de R$10,00  
(dez reais) por atleta, encerrando-se as inscr ições antes da 1ª rodada da 2º Etapa (turno e returno). 

9.1) Para inscrição de atleta a equipe deverá entregar na LJF, toda a documentação necessária a partir da situação 
atual do atleta no BID da CBF/FCF/LJF 

9) A identificação do atleta para a partida, será por documento oficial com foto. 

10) A idade mínima para participação na competição será de 16 anos completos até a data da partida. 
 

DA PARTCIPAÇÃO, 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, a relação 
dos atletas com sua credencial para assinatura da relação, bem como os 4 (três) membros da comissão técnica – 
1 (um) Técnico; 1 (um) Preparador Físico; 1 (um) Auxiliar Técnico e 1(um) Massagista. 

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

16) A taxa de arbitragem por partida, será de R$ 700,00 (setecentos reais), a serem pagos pela equipe mandante. 

Parágrafo único: O não pagamento da taxa de arbitragem até o encerramento da partida  ou quando pago com 
cheque, a este devolvido por insuficiência de fundos, será gerada automaticamente uma multa de 50% do valor.  

17) As equipes mandantes deverão apresentar uma maca e 2 (dois) maqueiros devidamente credenciados (idade 
mínima de 16 anos) 
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18) 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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19) 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. 

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

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

 
 
 
 

 


