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4º TORNEIO DE FUTEBOL SUÍÇO 

Modalidade Escolha 

Torneio de Verão AABB 60 Anos 

 

REGULAMENTO E INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. Atletas Participantes 

 

O Torneio de Futebol Suíço 2017 contará com 49 atletas participantes, que efetuaram a inscrição. Atletas 

associados AABB contribuem com taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 e não associados possuem taxa de 

inscrição no valor de R$ 60,00. Todos os participantes receberão a camisa do time para a competição, ficando 

com esta de forma definitiva, além de medalha como premiação pela colocação final de sua equipe. Os demais 

equipamentos pessoais para a prática do futebol ficam à cargo de cada atleta. 

 

2. Sorteio das Equipes 

 

No dia 15 de fevereiro de 2017, às 21 horas, foi realizado na Secretaria da AABB Blumenau o sorteio das 

equipes, pela organização do torneio. Com 49 atletas inscritos, a organização decidiu formar 04 (quatro); os 

inscritos foram divididos em quatro grupos: goleiro, defesa, meia e ataque. Dentro de cada grupo (exceto 

goleiros), os atletas foram divididos em blocos, de acordo com as características de jogo, com o intuito de 

permitir que através do sorteio fossem formadas equipes de maneira mais homogênea possível. Os atletas foram 

listados em ordem e o sorteio contou com quatro bolinhas, identificadas com as letras A, B, C e D, sendo 

atribuída uma letra para cada equipe e sorteada a equipe que cada atleta compõe. Os times podem ser 

visualizados no Anexo I. 

 

3. Regulamento 

 

O Torneio de Futebol Suíço foi dividido em duas fases: classificação e final: 

a) Classificação: disputada no formato “todos contra todos”, com a realização de duas partidas por rodada 

e composta por 03 (três) rodadas. O primeiro jogo do dia terá início as 19:15 hs, com tolerância 

MÁXIMA de 15 minutos; o segundo jogo no dia terá início logo após o término da primeira partida, 

com horário estipulado para as 20:20 hs. Ao término das três rodadas da fase de classificação, as 

equipes estarão classificadas de acordo com o somatório de pontos conquistados: cada vitória vale 03 

pontos, empate 01 ponto e derrota 00 ponto. 
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a.i. Critérios de desempate, nesta ordem: 

1. Confronto direto (quando forem 2 equipes); 

2. Maior saldo de gols; 

3. Maior número de gols marcados; 

4. Menor número de gols sofridos 

5. Disciplinar (menor para maior, em pontos: cartão amarelo = 1 ponto; cartão vermelho = 3 pontos); 

** Caso o empate inicial seja entre mais de duas equipes e após um dos critérios (2,3,4,5) restem duas 

equipes empatadas, utiliza-se o critério 1. Permanecendo o empate: 

6. Disputa de pênaltis, se permanecerem duas equipes empatadas após todos os critérios anteriores. A 

disputa ocorrerá logo após o término do segundo jogo da 3ª Rodada, com a cobrança de 3 pênaltis por 

equipe e seguido por cobranças alternadas, até que haja um vencedor. 

7. Se após os 5 primeiros critérios ainda permanecerem mais de duas equipes empatadas, o critério final 

será o Sorteio, com a presença de um representante de cada equipe. 

b)  Final: a segunda fase corresponde à quarta rodada, e será a final. Haverá a disputa do 3º lugar, 

envolvendo as equipes que terminarem a fase de classificação na 3ª e 4ª colocações. E a final será 

disputada entre o 1º e 2º colocados da primeira fase, para definir a competição. As equipes com as 

melhores campanhas (1º e 3º) terão a vantagem de jogar pelo empate. Esta rodada final ocorrerá no dia 

04 de março, num sábado de manhã, sendo o primeiro jogo as 9:15 horas e o segundo jogo as 10:20 

horas. 

 

4. Jogos 

 

Os jogos ocorrerão todas as quintas-feiras, com início no dia 16 de fevereiro de 2017. Os confrontos e horários 

estão divulgados no Anexo II. As equipes deverão observar o disposto na letra a do item 3. A competição 

adotará as regras convencionais do futebol, com as seguintes determinações específicas: 

a) A cobrança dos arremessos laterais deverá ser executada com as mãos; 

b) A cobrança dos escanteios deverá ser executada com os pés; 

c) No recuo de bola pelo companheiro do próprio time, o goleiro somente poderá jogar com os pés; 

d) Reposição do tiro de meta deverá ser executado pelo goleiro, com as mãos; 

e) Faltas poderão ser cobradas em tiro livre direto, com barreira, com exceção aos lances indicados pelo 

árbitro como cobrança em “dois lances”; 

f) Não haverá suspensão por acúmulo de cartões amarelos por um mesmo jogador em jogos distintos; 

dentro do mesmo jogo, dois cartões amarelos ao mesmo jogador resultam em cartão vermelho e 

exclusão do jogador somente desta partida; 
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g) Jogador expulso com cartão vermelho em uma partida poderá disputar a próxima partida, desde que não 

tenha sido ocasionada por agressão física. No caso de agressão física, o jogador estará excluído do 

torneio. 

 

As partidas serão disputadas em dois tempos com 25 (vinte e cinco) minutos de duração, sem paralização de 

cronômetro. A critério do árbitro, poderá haver acréscimo em cada tempo. Entre os tempos de jogo, haverá um 

intervalo de descanso de 5 (cinco) minutos. 

Cada equipe jogará com um goleiro e 06 (seis) jogadores na linha, por vez. As substituições são livres e 

deverão ocorrer na área da lateral onde se encontram os bancos dos reservas, não sendo necessário comunicar 

ao árbitro. Caso uma equipe equivocadamente estiver jogando com 7 jogadores na linha, o atleta acrescentado 

por último ao time em campo será advertido com cartão amarelo. 

Não haverá cancelamento da rodada em caso de chuva, exceto se a organização do evento entender que não há 

condições de utilização do gramado de jogo ou em caso de tempestade que poderá expor os atletas à riscos. 

 

5. Premiação 

 

Serão premiados com medalhas todos os participantes do torneio, de acordo com a classificação de sua equipe. 

Também haverá premiação de artilheiro e para a defesa menos vazada, representada pelo goleiro. 

 

6. Disposições finais 

 

- Situações não previstas no regulamento ficarão à cargo da organização para análise e decisão. 

- Cada equipe terá um responsável, indicada no Anexo I, na apresentação dos times. 

- Pedimos que cada equipe se organize quanto ao uniforme e, se possível, combinar com os atletas a utilização 

de calções e meias da mesma cor para todos os jogadores (como por exemplo, todos com meias e calções 

brancos ou pretos). 

- Como cada equipe terá 05 (cinco) reservas, e por isso pedimos a compreensão e o bom senso para permitir a 

participação de todos os atletas no decorrer das partidas. 


