
REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY  DAS OLIMPÍADAS ALUSIVAS AO 

ANIVERSÁRIO DE 180 ANOS DA PMSE  

  

Art. 1º  Torneio de Futebol Society alusivo às comemorações do aniversário da Policia Militar do 

Estado de Sergipe, tem como objetivo a congregação dos militares das diversas Unidades da 

corporação, reunidos num processo de fortalecimento dos laços de amizade 

e a camaradagem sadiamente disputados.  

 

I - DO LOCAL 

 

Art. 2º - As partidas ocorrerão no campo de futebol society da ASSOMISE (Associação de Oficiais 

Militares de Sergipe), situado na Rua Tenente Aragão, 50, bairro Farolândia, Aracaju/SE. 

 

II  DA ORGANIZAÇÃO  

 

Art. 3º  O torneio de Futebol Society será disputado por 22 (vinte e duas) equipes, em 

formato de Confrontos diretos com 03 (três) fases eliminatórias e fase final triangular.  

 

§ 1º: Após a inscrição, as equipes  não poderão  abdicar  da  condição de disputantes.  

 

§ 2º Só serão aceitos integrantes das equipes os militares lotados nas respectivas Unidades 

/Subunidades Especializadas ou à disposição devidamente publicada em BGO até a data final de 

inscrição dos atletas, sendo motivo de desclassificação da equipe caso seja flagrado militar de outra 

unidade compondo o seu quadro de atletas durante a realização de partida. 

 

§  3º O torneio ocorrerá no período de 23 a 27 de fevereiro de 2015, com atividades divididas em 1ª 

fase, 2ª fase, 3ª fase e finais.   

 

Art. 4º  FORMA DE DISPUTA:  

 

§  1º  Na 1ª fase as equipes jogarão em confronto direto, concluindo esta etapa com 11 (onze) 

equipes classificadas para a fase seguinte. 

  

§  2º  A equipe com melhor campanha na 1ª fase ingressará diretamente para a 3ª fase, para tanto 

os critérios de desempenho obedecerão a seguinte sequência: 

1º critério: Saldo de gols; 

2º critério: Gols pró; 

3º critério: menor quantidade de gols sofridos; 



4º critério: menor número de cartões amarelos; 

5º critério: menor número de cartões vermelhos; 

6º critério: sorteio; 

 

§  3º  Na 2ª fase as 10 (dez) equipes jogarão em confronto direto, concluindo com 05 (cinco) equipes 

que ingressarão na fase seguinte, somados à melhor equipe da 1ª fase. 

 

§  4º  Na 3ª fase as 06 (seis) equipes jogarão em confronto direto, concluindo com 03 (três) equipes 

que ingressarão a fase final triangular. 

 

§  5º  Na fase final as 03 (três) equipes jogarão entre si em um triangular que ao seu término 

apontará o campeão, vice-campeão e o 3º colocado, estabelecendo-se a seguinte contagem de 

pontos: 

 

A) VITÓRIA ............................. 3 PONTOS 

B) EMPATE  ........................... 1 PONTO 

C) DERROTA .......................... 0 PONTO 

 

§  6º  Para  as partidas das 03 (três) primeiras fases,  de caráter eliminatório, fica decidido  que,  em  

caso de empate haverá a disputa por penalidades alternadas, até que haja um vencedor, ressaltando 

que só participarão desta disputa os 08 (oito) jogadores que terminarem a partida, por cada equipe.  

 

§ 7º Na fase final haverá intervalo de 20 (vinte) minutos entre as partidas. 

 

III  DAS INSCRIÇÕES DE EQUIPES E ATLETAS:  

 

Art 6º Após a realização do Congresso Técnico, conforme publicação contida no BGO nº 022 de 03 

de fevereiro de 2015, os respectivos Comandantes de Unidades e Subunidades Especializadas, 

encaminharam ao responsável pelas Olimpíadas da PMSE, o Ten Cel QOPM Matos, através do e-

mail funcional ( anderson.matos@pm.se.gov.br), relação de atletas, ressaltando que se porventura 

algum dos atletas for transferido para outra Unidade no período das competições, somente poderá 

atuar na Unidade que foi inscrito. 

 

ORD EQUIPE ORD EQUIPE 

1.  1º BPM 12. BPRp 

2.  2º BPM 13. BPGd 

3.  3º BPM 14. HPM 
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4.  4º BPM 15. COE 

5.  5º BPM 16. CPRv 

6.  6º BPM 17. CPTran 

7.  7º BPM 18. EPMont 

8.  8º BPM 19. GATI 

9.  CFAP 20. GETAM 

10.  CCSv 21. PPAmb 

11.  BPChoque 22. PEPAC 

 

Art. 7º  Cada equipe  inscreveu  o  mínimo  de 08 (oito) atletas e no máximo de  15 (quinzes) 

atletas.  

 

Art. 8º  Um jogador inscrito por uma equipe poderá somente participar dos jogos pela mesma. E sua 

equipe será eliminada do torneio se transgredir este artigo.  

 

IV  DO CRITÉRIO DE DESEMPATE NA FASE FINAL:  

 

Art. 9º  Empate na pontuação final entre duas ou mais equipes: 

 

Parágrafo único: Serão adotados como critérios de desempate: 

1) Número de vitórias na fase final; 

2) Saldo de gols da fase final; 

3) Gols a favor na fase final; 

4) Gols contra na fase final; 

5) Menor quantidade de cartões amarelos; 

6) Menor quantidade de cartões vermelhos; 

7) Sorteio. 

 

 V  DO EQUIPAMENTO  

 

Art. 10º  As equipes deverão se apresentar devidamente uniformizadas para os jogos. 

  

Art. 11º  Os equipamentos obrigatórios são: 

 

1) camisas padronizadas e numeradas; 

2) calções padronizados; 

3) meias padronizadas;  

4) Chuteiras society, ou chuteiras com travas. (Obs. Ficando vetado o uso de travas de ALUMÍNIO)  



 

§ ÚNICO – A equipe que não cumprir o artigo perderá os pontos da partida em favor da equipe 

adversária. O placar será de 01 (um) a 00 (zero) e o gol será computado para o goleiro titular da 

equipe adversária desde que registrado em súmula.  

 

Art. 12º  O goleiro deverá usar obrigatoriamente camisa diferente dos demais atletas.  

 

Art. 13º  É proibido aos jogadores durante a realização  das partidas, utilizar:  

brincos, pircieng, anéis, correntes, e qualquer outro objeto de mesma natureza.  

 

Art. 14º  Somente  se  ocorrer  igualdade de  uniformes em um jogo, poderão  ser usados  coletes 

pertencentes à Comissão Organizadora,  por sorteio, será  definida  qual equipe trocará as camisas.  

 

VI  DA COMPETIÇÃO  

 

Art. 15º  Os jogos terão duração de 40 minutos corridos, divididos em dois períodos iguais 

de 20 minutos e intervalo de 5 minutos.  

 

Art. 16º  Cada equipe será composta por 08 jogadores em campo, sendo um obrigatoriamente o 

goleiro.  

 

Art. 17º   O número mínimo de jogadores para o  início  ou  continuação  de uma  partida 

será de 05 atletas.  

 

Art. 18º  Não haverá limite no número de substituições, entretanto não será permitida a substituição 

do goleiro quando ocorrer cobrança de penalidade máxima, salvo por contusão grave ou por decisão 

do árbitro.  

 

Art. 19º  As substituições de jogadores poderão ser feitas em qualquer tempo do jogo  e  não 

serão anotadas na súmula, devendo ocorrer dentro do espaço  delimitado no campo.  

 

Art. 20º  O jogador substituído poderá retornar ao jogo.  

 

Art. 21º  Os jogos  serão realizados em dias e  horários determinados pela  tabela  oficial definida no 

sorteio realizado no 2º Congresso Técnico ocorrido no dia 19/02/2015 no Auditório do QCG, com a 

participação dos representantes das equipes.  

 



Art. 22º  Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para o início do primeiro jogo, sendo os demais 

realizados a  seguir no horário  constante na tabela  oficial,  cada  equipe deverá entregar a relação  

dos atletas com 10  minutos de  antecedência as suas respectivas partidas.  

 

Art. 23º  A equipe que não estiver em campo no horário determinado, devidamente uniformizada e 

em condições  de  jogo, perderá, após o prazo de tolerância de dez minutos, marcado pelo árbitro, os 

pontos da  partida em favor da  equipe adversária ( WO). O placar será de 01 (um) a 00 (zero) para a 

equipe que estiver  completa e  presente,  e  o  gol será computado  para  o  goleiro  titular  da  

equipe  vencedora, desde que registrado em súmula.  

 

VII  DAS EXPULSÕES E DO NÃOCOMPARECIMENTO.  

 

Art 24º - O jogador expulso de uma partida cumprirá a suspensão automática de 

um (01) jogo na partida imediatamente posterior, e estará sujeito às penalidades, ressaltando  que 

ainda no mesmo jogo somente poderá substituído por outro atleta após decorridos 02 (dois) minutos.  

       Caso a expulsão seja de caráter muito agressivo caberá a Comissão Organizadora estipular a 

penalidade aplicada ao atleta.  

 

Art.  25º   A equipe  que deixar  de  comparecer  para  jogar qualquer partida  de  qualquer  fase,  ou  

comparecer com menos de  05  (cinco) atletas, perderá os pontos da  partida em favor da  equipe 

adversária. O placar será de 01 (um) a 00 (zero) para a equipe que estiver  completa e  presente, e o 

gol será computado para o goleiro titular da equipe adversária desde que registrada em súmula. 

 

Art. 26º  Atletas, técnicos ou representantes de equipe, inscritos em determinado time,  mesmo  não  

uniformizados,  poderão ser citados na  súmula de  jogo e  penalizados se necessário.  

 

Art.  27º - A equipe que escalar atleta que esteja suspenso automaticamente por força de cartões 

amarelos e/ou vermelho, perderá automaticamente 03 (três) pontos da partida, em favor da equipe 

adversária, caso a equipe infratora tenha vencido ou empatado a partida com atleta em situação 

irregular, sendo aplicado o placar de 1x0 a favor da equipe ganhadora dos pontos da partida;  

 

VIII  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 

Art.  28º  Os jogos serão  dirigidos por árbitros da PMSE e convidados com total domínio sobre a 

atividade. 

 

Art. 29º  O árbitro é a autoridade competente para adiar ou suspender um jogo, se  houver motivo de 

relevância, sendo a maior autoridade e cuja decisão não será revogada. 



Art. 30º  O árbitro  escalado pela Comissão Organizadora do torneio  não  poderá ser impugnado  

pelas equipes.  

 

Art. 31º  Após a 5ª falta por tempo, já a 6ª será batida da marca correspondente, marcada no campo 

de ataque, sem barreira.  

 

DO CARTÃO AMARELO 

 

§  1º   O atleta  que  acumular 02 (dois) cartões amarelos em  jogos distintos,  cumprirá  

suspensão automática de 01 jogo, ressaltando que o atleta será imediatamente substituído, podendo 

retornar após 02 (dois) minutos de partida.  

 

§ 2º  Para os jogos das finais serão desconsiderados os cartões amarelos das fases anteriores 

(no máximo de 01), considerando apenas as penalidades por  expulsão. Serão consideradas para o 

1º jogo da equipe na fase final, no entanto, as suspensões automáticas resultantes do acúmulo de 

dois cartões amarelos nas 1ª, 2ª e 3ª fases. 

 

Art.  33º   Somente  os atletas,  técnicos e  representantes das equipes  poderão  permanecer 

no banco de reservas.  

 

§ 1º  Será permitido aos atletas inscritos no campeonato, permanecer atrás do gol da mesma 

equipe, durante a realização dos jogos. 

 

§ 2º  O atleta expulso não poderá ficar no banco de reservas, e nem atrás do gol e  

em nenhuma área que proporcione acesso ao campo de jogo.  

 

§ 3º   O atleta que transgredir este artigo, estará  sujeito  às penalidades pela  Comissão 

Organizadora bem como sua equipe será responsabilizada disciplinarmente.  

 

Art. 34º   Os casos omissos no  presente regulamento  serão  resolvidos pelo comissão julgadora 

estabelecida no Regulamento Geral da 1ª Olímpiada da PMSE. 

 

Art. 35º  O presente regulamento entra em vigor após aprovação do Comando Geral da 

Corporação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Aracaju, 20 de fevereiro de 2015.  
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