
 

 

 

REGULAMENTO DO TORNEIO FAP NAS MONTANHAS  

MARECHAL FLORIANO – 2021 

 

Feminino:  Sub 17. 

 Masculino: Sub 09, Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17. 

 DAS FINALIDADES, ORGANIZAÇÃO E OUTROS. 

 TORNEIO FAP NAS M0NTANHAS  - 2021, competição de futebol de campo (Grama natural), 

de forma amadora, com regras aqui estabelecidas, as estabelecidas no Congresso Técnico e, 

nos casos omissos, de acordo com as regras de jogo definidas pela FIFA para futebol de campo, 

será promovida e dirigida pela FAP EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME, em conformidade ao 

disposto neste regulamento e legislação vigente, tendo por finalidade promover a integração 

entre jovens de toda a região das montanhas capixabas, através da prática do futebol. 

 O TORNEIO FAP NAS MONTANHAS - 2021 será realizado nos dias 4, 5, 11 e 12 de 

DEZEMBRO de 2021. 

 A competição será realizada em dois espaços. O primeiro será no Campo do Apollo XIII – na 

Rua Gustavo Hertel, e o segundo no Campo do América – Av. Presidente Kennedy s/n, Marechal 

Floriano - ES, em conformidade com a tabela dos jogos que será divulgada após o Congresso 

Técnico que será realizado no dia 01/12 as 18H no Campo do América com os representantes 

das equipes inscritas. 

 Caberá à Organização da FAP elaborar as tabelas de jogos e modifica-las quando necessário, 

adotar as providências de ordem técnicas necessárias à sua realização, designar e alterar dia, 

hora, campo e local para as partidas, sobretudo em razão das condições climáticas.  

 Torneio FAP nas Montanhas - 2021, categorias FEMININO (SUB 17) E MASCULINO (Sub09, 

Sub11, Sub13, Sub15 E Sub17), será regido pelo presente regulamento, sendo certo que cada 

uma dessas categorias terá dezessete vagas disponíveis. 

Reserva da Vaga: 

 

A reserva da vaga será realizada mediante o pagamento integral da respectiva taxa de 

inscrição no valor de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) por equipe inscrita, e envio do 

comprovante de depósito por WHATSAPP (27 996870870). 

Formas de Pagamento: 

PIX 27 99518-1110, PIC PAY @eliton.perini 

        Congresso Técnico/FIA e afins:  

 O Congresso Técnico ocorrerá no dia 01 de dezembro de 2021, às18h no Campo do 

América Marechal Floriano - ES, sendo o dia 29 de novembro o último dia para a entrega da 



Ficha de Inscrição de Atletas (“FIA”) devidamente preenchida, bem como autorização dos 

responsáveis para participação dos atletas na loja Facilit Material de Construção ou Stilo 

Sport em Marechal Floriano em horário comercial.  

 

Documentação necessária para O Torneio FAP Nas Montanhas: 

 

 

1. Autorização dos responsáveis legais pelo atleta para a participação, documento de 

identidade original do responsável pela equipe, FIA – Ficha de Inscrição de Atletas 

devidamente preenchida e cópia da identidade (Caso não tenha, poderá ser documento 

com foto). 

 

2. O responsável pela equipe deverá estar identificado na FIA, assim como os atletas. O 

responsável pela equipe deverá entregar juntamente e no mesmo prazo que a FIA cópia 

e original do documento de identidade e CPF. Participarão do Congresso Técnico 

somente aquelas equipes que tiverem comprovadamente realizado o pagamento da 

respectiva taxa de inscrição. No Congresso Técnico serão realizados os sorteios que 

definirão os jogos de cada categoria. 

 

3.  O Instagram da Fap Eventos Esportivos (@fapeventosesportivos), será o canal de 

comunicação oficial do Torneio FAP nas Montanhas, onde serão divulgadas as tabelas, 

comunicados e resultados da competição, quando disponíveis. 

 

4. Ao se inscrever no Torneio FAP nas Montanhas, a equipe inscrita estará aceitando, de 

forma irrevogável e irretratável, as regras e condições contidas no presente 

regulamento, e concorda em acatar as decisões da Organização do Torneio FAP nas 

Montanhas. 

 

5. São de responsabilidade de cada participante os custos de hidratação, transporte e    

alimentação da equipe, eventual hospedagem e afins.  

 

 DO SISTEMA DE DISPUTA (Todas as categorias) 

 

a) Número de atletas por equipe: 

 

As competições de todas as categorias ocorrerão em campos de grama natural para futebol 

de campo. Cada equipe será constituída por 11 (onze) atletas no mínimo e 17 (dezessete) 

atletas no máximo.  

O Torneio FAP nas Montanhas - 2021 será disputado de acordo com este Regulamento, e, 

em campo, as equipes deverão ser constituídas por:  

 Categorias Sub 09, Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17 – 01 goleiro e 10 jogadores na linha.  

 

b) Troféus, medalhas e vestiários:  

 

 À equipe campeã e à equipe vice-campeã de cada categoria, será conferido um troféu, de 

posse definitiva. 

 Além dos troféus referidos os atletas da equipe campeã e da equipe vice-campeã de cada 

categoria receberão medalhas.  

 Os vestiários que forem disponibilizados pela Organização do Torneio FAP nas Montanhas 

às equipes participantes servirão apenas para a troca de roupa e afins. Todos os bens 

pessoais dos atletas, responsáveis das equipes, técnicos e demais devem ficar sob a posse 

dos mesmos. É permitido levar seus pertences para o banco de reservas. A Organização do 

Torneio FAP nas Montanhas não se responsabiliza pela guarda dos bens pessoais dos 

participantes. 

 



c) Artilheiro e atleta destaque:  

 

Receberão também Troféus (um para cada) da Organização do Torneio FAP nas Montanhas 

os artilheiros e os atletas destaque de cada categoria na competição. 

O artilheiro, em cada categoria, será o atleta com o maior número de gols, independente, do 

número de jogos que disputou, conforme resultados contidos nas súmulas, valendo apenas 

gols marcados durante o tempo regulamentar das partidas. Em caso de empate na artilharia, 

todos que empatarem serão considerados os artilheiros da competição, mas a Organização 

do Torneio FAP nas Montanhas definirá o artilheiro que levará o troféu, segundo seus 

próprios critérios.  

O atleta destaque da competição, em cada categoria, será o mais votado por todos os 

técnicos (ou responsável pela equipe na ausência de técnico). A votação se dará sempre ao 

final de cada partida. Cada técnico/responsável deverá votar em quem considerou ser o 

melhor atleta da equipe adversária. 

 

d) Premiação:   

 

 A entrega dos prêmios somente ocorrerá na cerimônia de premiação que se realizará após 

as finais.  

 

e) Formato da competição: 

 

        sistema de pontos ganhos:  

Vitória – 03 (três) pontos  

Empate – 01 (um) ponto 

 

 Com número de equipes inscritas, a Organização do Torneio FAP fara a tabela e a 

forma/sistema de disputa, a seu exclusivo critério.  

 

 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

Ocorrendo empate em números de pontos ganhos entre duas ou mais equipes, serão 

aplicados os seguintes critérios para desempate:  

a) Melhor saldo de gols; b) Maior número de vitórias; c) Maior número de gols marcados; d) 

Confronto direto; e) Menor número de cartões vermelhos recebidos; f) Menor número de 

cartões amarelos recebidos. 

 Os responsáveis pelas equipes devem entregar todos os documentos de identidade dos 

atletas que participarão de cada partida ao responsável pela documentação, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos para o horário previsto para CADA partida da 

respectiva equipe na competição. 

 

 Perderá por WO, a equipe que: 

  

a) não comparecer ao local destinado ao jogo no horário determinado na tabela, sendo certo 

que será respeitada uma tolerância de 15 (Quinze) minutos; b) comparecer com um número 

inferior a 07 (sete) atletas; c) por qualquer motivo for impedida e/ou eliminada pela 

Organização do Torneio FAP de disputar a partida; e d) recusar-se a continuar a partida por 

qualquer pretexto e/ou ficar reduzida em campo a menos de 07 (sete) atletas.  

 

 A equipe que não se apresentar, devidamente uniformizada, ou deixar de entregar os 

documentos de identidade dos atletas ao Responsável pela Documentação, com 30 (trinta) 

minutos de antecedência para cada partida, bem como se recusar a cumprir os horários e 

determinações da Organização do Torneio FAP e/ou se recusar a iniciar a partida no horário 

previsto, poderá, a exclusivo critério da organização, sofrer as seguintes punições:  



a) perda de 2 (dois) gols no saldo de gols; b) exclusão do técnico da partida e/ou competição; 

e c) exclusão da equipe da competição, caso em que todas as partidas terão seus resultados 

alterados para perca por WO.  

 A equipe adversária beneficiada com WO, vencerá pelo placar de (3 x 0), que será o 

parâmetro a ser usado para os critérios de desempate deste regulamento.  

 

 Pênaltis:  

 Nas partidas de semifinais e finais, ocorrendo empate no tempo normal de jogo, a decisão 

dar-se-á por cobrança de tiros livres diretos da marca do pênalti numa serie inicial de 05 

(cinco) cobranças alternadas. Permanecendo o empate ao final desta série, haverá 

cobranças individuais até que haja um vencedor.  

 

 

 

 DAS PARTIDAS, UNIFORME e CONDIÇÃO CLIMÁTICA/GRAMADO 

 

Tempo das partidas:  

 Em conformidade com a tabela de cada categoria, as durações das partidas serão de 15 

minutos cada tempo, com intervalo de 5 minutos na categoria Sub 09, 11 e 13 e nas Sub 15 

e 17 e 25 minutos em cada tempo, com intervalo de 5 minutos. 

 

 Troca de campos e afins:  

Caso haja condição climática desfavorável, ou por qualquer outro motivo que impeça a 

utilização dos campos, as partidas serão transferidas ou adiadas, a exclusivo critério da 

Organização do Torneio FAP.  

Caso a condição climática permaneça por período em que inviabilize a janela temporal da 

competição, os jogos pendentes poderão ser decididos apenas por uma disputa de pênaltis. 

 

Colete:  

Quando houver coincidência de camisa da mesma cor e não havendo acordo entre as 

equipes, será feito um sorteio para indicar a equipe que deverá trocar a sua camisa ou usar 

o colete oferecido pela Organização do Torneio FAP. 

Uniformes e numeração fixa:   

Os atletas deverão estar devidamente uniformizados para a prática de futebol de campo, 

com camisas numeradas seguindo a numeração contida na FIA (NUMERAÇÃO FIXA). É 

obrigatório o uso de caneleira por todos os atletas. Caso haja alguma ausência de material 

devido para o jogo, caberá ao delegado da partida deliberar se tal condição é impeditiva à 

participação na partida ou não.  

Número de pessoas no banco:  

 

 Como medida de ordem administrativa e técnica indispensável à segurança e à normalidade 

da competição, deverá ser observado que no local destinado ao banco dos reservas, 

somente poderão permanecer os atletas e mais 03 (três) pessoas.  

Parágrafo único: a filmagem ou fotografia de dentro de campo ou de local específico 

destinado à filmagem ou fotografia é de exclusividade da pessoa autorizada pela 

Organização do Torneio FAP. 

 

Substituições:  

 As substituições de atletas durante os jogos serão permitidas para todos atletas que 

estiverem do banco.  

 

DA CONDIÇÃO DE JOGO 

 

Todos os atletas inscritos na competição (contidos na FIA) devem, através do responsável 

pela equipe, apresentar um dos seguintes documentos de identificação original com foto 

antes de cada partida: 1) carteira de identidade, 2) passaporte, 3) carteira de trabalho ou 4) 



Carteira escolar com o carimbo na foto e assinatura do responsável da escola. Caberá a 

todas as equipes participantes o controle de cartões e condição de jogo dos seus atletas 

nas partidas (os representantes das equipes podem solicitar a súmula após cada partida 

para a conferência dos cartões e demais informações). A equipe que escalar (titular ou 

reserva) atleta sem condição de jogo por cartão para a partida sofrerá a pena prevista de 

WO, ou seja, perderá o jogo por 3 a 0.  

 O atleta suspenso, expulso ou excluído da competição não poderá ficar no banco de 

reservas da equipe 

O documento de identificação deve ser obrigatoriamente original. Não serão aceitas cópias 

autenticadas, documentos fora dos padrões e nem documentos ilegíveis.  

 

 A equipe que inscrever atleta que estiver federado ou profissionalizado em qualquer 

entidade oficial de administração esportiva da modalidade futebol de campo, e for 

identificado, mediante denúncia fundamentada, escrita, de equipe participante, será punida 

da seguinte forma: 1) se a denúncia ocorrer até o fim do último jogo da primeira fase, a 

equipe terá todos os seus resultados alterados para 0 x 3 (perderá os jogos por 3 a 0). 2) 

Caso a identificação de atleta irregular ocorra após o fim do último jogo da última rodada da 

primeira fase, a punição para a equipe será a de exclusão do atleta irregular.  Caso a equipe 

punida por escalar atleta federado ainda tiver jogos a realizar na primeira fase, a punição 

não abrangerá os jogos que faltam, apenas aqueles em que efetivamente o atleta estava 

inscrito de forma irregular.  O disposto no caput não se aplica aos atletas que estejam 

registrados/federados em qualquer entidade de organização do esporte futebol de campo 

unicamente para disputa de campeonatos amadores. Ou seja, não terão condição de jogo 

apenas os atletas que disputem campeonatos por times de futebol profissional e que estejam 

federados na entidade de organização esportiva da modalidade futebol de campo.  

 

As denúncias fundamentadas que tenham o objetivo de impedir a participação de atleta 

considerado irregular, em determinada partida, devem ocorrer com duas horas de 

antecedência para o início da partida em questão, havendo, assim, tempo hábil para análise 

da Organização do Torneio FAP 

 

Caracteriza-se como “atleta federado”, constar, durante a competição, como atleta de clube 

em qualquer boletim de entidade oficial de administração da modalidade Futebol de Campo, 

desde que não haja carta de liberação definitiva do atleta em questão.  

 

No Torneio FAP - 2021 terão idade limite para participar da categoria: • FEMININO Sub 17 

os atletas nascidos em 2004 ou mais novos. • MASCULINO Sub 09 os atletas nascidos em 

2012 ou mais novos; • MASCULINO Sub 11 os atletas nascidos em 2010 ou mais novos; • 

MASCULINO Sub 13 os atletas nascidos em 2008 ou mais novos; • MASCULINO Sub 15 

os atletas nascidos em 2006 ou mais novos; e • MASCULINO Sub 17 os atletas nascidos 

em 2004 ou mais novos. Parágrafo único: A falta de cumprimento desse artigo acarretará 

na eliminação da equipe que inscreveu o atleta com idade irregular. 

 

DOS CARTÕES.  

 

O jogador que receber um cartão vermelho estará automaticamente suspenso da próxima 

partida e será julgado pela Organização do Torneio FAP, com base na súmula do juiz. Caso 

a infração seja considerada grave, o atleta poderá ser suspenso por mais partidas ou até 

ser eliminado da competição.  

Os cartões amarelos não terão efeito de suspensão.  

A exclusão de membros da comissão técnica da equipe de uma determinada partida, a 

princípio, não terá efeito de suspensão, mas será objeto de avaliação por parte da 

Organização do Torneio FAP e poderá haver suspensão por mais partidas ou até 

eliminação.  Todas as questões, casos omissos e dúvidas surgidas antes ou durante a 

competição que não estejam presentes no regulamento serão dirimidas pela Organização 



do Torneio FAP através de Resoluções da Organização, que farão parte integrante do 

presente Regulamento.  

 Os responsáveis pelas equipes, devidamente identificados nas FIA de cada equipe, ao se 

inscreverem no Torneio FAP, devem, além das obrigações contidas no presente 

regulamento:  

1) se certificar de obter a autorização dos responsáveis de todos os atletas inscritos no 

Torneio FAP nas Montanhas - 2021 para a participação no evento; 

2) Declaram a aptidão de todos os atletas de sua equipe para participar de competição de 

futebol de campo; e,  

3) bem como permitir, com a anuência dos responsáveis dos atletas, sem qualquer ônus, 

que a imagem das equipes e dos atletas possam ser utilizadas com o fim de divulgação da 

Toda parte disciplinar e de arbitragem, inclusive a aplicação de cartões e suas 

consequências, serão regidas por este Regulamento e, se necessário, decididas pela 

Organização do Torneio FAP. 

 Em qualquer caso de eliminação de atleta, membro da comissão técnica e/ou equipe do 

Torneio FAP, não haverá restituição de valores pagos.  

 As equipes (incluindo seus dirigentes, atletas e seus responsáveis legais) e/ou times que 

tenham concordado em participar do Torneio FAP reconhecem a legitimidade do presente 

regulamento e o aprovam integralmente, sem restrições.  

 

 EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA 

 

 O Torneio FAP é organizado para integração entre crianças, adolescentes, professores, 

amigos, pais e familiares. Nessa linha, não será admitido, independente de motivo ou razão, 

nenhum tipo de preconceito, desrespeito e/ou agressão (verbal ou física), nem qualquer 

atitude contrária a moral e aos bons costumes, sendo certo que, caso isso ocorra, a equipe 

e/ou seu atleta poderá ser eliminada (o) da competição, a critério da Organização do Torneio 

FAP. Parágrafo único: a responsabilidade, junto à competição, por atitudes da sua torcida 

e/ou dos pais dos atletas será do responsável da equipe, cabendo a esse orientar 

previamente aos pais e eventuais torcedores.  


