NOVA LIGA GAÚCHA DE FUTEBOL
INFANTIL
REGULAMENTO DO CAMPEONATO ESTADUAL SUB-9
DA ORGANIZAÇÃO
Artigo 1º - O Campeonato Estadual Sub-9 da NOLIGAFI em 2018, será organizado através dos
representantes desta Nova Liga, aos quais caberá coordenar o desenvolvimento da competição,
através da empresa Acessus – Assessoria Esportiva Ltda, contratada para operacionalizar o evento.
DO PERÍODO
Artigo 2º - O campeonato será realizado em três etapas onde serão formados dois grupos A e B,
cada grupo terá o módulo Elite e Desenvolvimento, com 4 equipes disputando entre si dentro dos
grupos.
1ª Etapa dia 07 de outubro, participam todos os times do Grupo A (Elite e Desenvolvimento) e todos
os times do Grupo B (Elite e Desenvolvimento).
2ª Etapa Final, a definir, dividida em Série Ouro: composta pelos 1º e 2º colocados dos grupos A e
B em cada módulo e a Série Prata: composta pelos 3º e 4º colocados dos grupos A e B em cada
módulo.
DA CATEGORIA
Artigo 3º - Para esta edição SUB 09 – 9 anos (nascidos em 2009). Podendo utilizar um (1) atleta
nascido em 2008 no módulo desenvolvimento.
DA COMPETIÇÃO
Artigo 4º - A competição será dividida em duas chaves A e B e dois módulos em cada chave (Elite
e Desenvolvimento).
Os jogos deverão obedecer a datas, horários e locais, conforme previsto em carnê da competição.
Cada equipe pode relacionar 14 atletas para a partida, podendo atuar apenas 8 atletas (sete jogadores
na linha e um goleiro), as substituições são ilimitadas, ocorrendo a qualquer momento do jogo, sem
a necessidade interrupção por parte da arbitragem, o atleta poderá reingressar na partida uma vez
que já tenha sido substituído.
O tempo de duração dos jogos será de 02 (dois) períodos de 15 minutos, com intervalo de 5 minutos.
Na etapa 1º as quatro equipes disputam entre si na mesma chave, de acordo com Artigo 2º.
Na etapa FINAL - Série Ouro disputam os 1º e 2º melhores colocados de cada grupo em seu
respectivo módulo. Na série Prata disputam os 3º e 4º colocados em seus respectivos módulos.
MÓDULO ELITE
Série Ouro
Jogo 1 (S.F.) – 1º colocado Chave A x 2º colocado Chave B
Jogo 2 (S.F.) – 1º colocado Chave B x 2º colocado Chave A
Jogo 3 (3º/4) – Perdedor Jogo 1 x Perdedor Jogo 2
Jogo 4 (FINAL) – Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2
Série Prata
Jogo 1 (S.F.) – 3º colocado Chave A x 4º colocado Chave B
Jogo 2 (S.F.) – 3º colocado Chave B x 4º colocado Chave A
Jogo 3 (3º/4) – Perdedor Jogo 1 x Perdedor Jogo 2
Jogo 4 (FINAL) – Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2
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Série Ouro
Jogo 1 (S.F.) – 1º colocado Chave A x 2º colocado Chave B
Jogo 2 (S.F.) – 1º colocado Chave B x 2º colocado Chave A
Jogo 3 (3º/4) – Perdedor Jogo 1 x Perdedor Jogo 2
Jogo 4 (FINAL) – Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2
Série Prata
Jogo 1 (S.F.) – 3º colocado Chave A x 4º colocado Chave B
Jogo 2 (S.F.) – 3º colocado Chave B x 4º colocado Chave A
Jogo 3 (3º/4) – Perdedor Jogo 1 x Perdedor Jogo 2
Jogo 4 (FINAL) – Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2
DA ARBITRAGEM
Artigo 7º - A taxa de arbitragem será cobrada antecipadamente no valor da inscrição, não estando
os árbitros autorizados a iniciar os jogos antes do seu pagamento. O credenciamento das equipes de
arbitragem a serem utilizadas no campeonato é de responsabilidade da organização.
DAS INFRAÇÕES E SUAS PENALIDADES
Do Poder e Competência dos Representantes da Competição
Artigo 8º - Compete exclusivamente aos organizadores da competição, em primeira instância,
decidir a respeito de qualquer incidente disciplinar ou administrativo mediante requerimento de
qualquer das partes envolvidas no respectivo episódio.
§1º - Nesse âmbito decisório, a critério dos representantes da Liga, poderão as partes envolvidas
serem convocadas para apresentar defesa e esclarecimentos;
§2º - No caso de empate nas votações em assembleia da Noligafi, será realizado sorteio para definir
qual representante terá seu voto com peso dobrado;
§3º - O Clube diretamente envolvido em episódios causadores de litígio deverá abster-se de voto
na assembleia que o julgará.
DAS SUBSTITUIÇÕES
Artigo 9º - Considera-se para a categoria Sub-09 (2009) a regra de substituições livres e ilimitadas
a partir da primeira troca do atleta. Cada atleta que ingressar na partida pela primeira vez, deverá
apresentar-se ao mesário, e logo após, poderá retornar ao jogo apenas com liberação do árbitro
auxiliar (bandeirinha), não havendo necessidade de paralisação da partida.
DO BANCO DE RESERVAS
Artigo 10º - Poderão permanecer no banco de reservas 04 (quatro) adultos responsáveis pela equipe:
coordenador, treinador, preparador físico, massagista os atletas fardados.
§1º - A equipe que apresentar médico (ou estagiário acadêmico de medicina) poderá, após a sua
devida identificação, acrescentá-lo ao seu banco de reservas;
§2º - Cada integrante da equipe (atletas e comissão técnica) que permanecer dentro do campo,
deverá ser identificado na súmula. Atletas expulsos poderão permanecer no banco, mediante
autorização da arbitragem.
DA SEGURANÇA
Artigo 11º - Durante a fase classificatória poderão ser utilizados seguranças contratados ou do
próprio clube. Os Representantes do Campeonato poderão inverter ou mudar o mando de campo
caso constatem falta de segurança e/ou falta de providências administrativas (condições técnicas).
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§1º - Solicitações de recursos de clubes contra possíveis irregularidades deverão ser encaminhadas
por escrito à Organização no período de no máximo 24 horas após o fato que deu origem ao litígio
e serão julgadas, se necessário, em reunião geral com a presença de representantes de todos os clubes
fundadores da Liga;
§2º - Representantes da NOLIGAFI responsáveis pelo evento terão acesso irrestrito a todos os
ambientes onde estiverem ocorrendo jogos organizados pela mesma, cabendo aos representantes do
clube mandante garantir a execução desta exigência, podendo seu descumprimento acarretar em
sanções disciplinares ao clube transgressor.
DO UNIFORME
Artigo 12º - Será utilizado o uniforme padrão (camisas com mangas, calção, meias longas,
caneleiras e calçados que não apresentem travas metálicas).
§1º - Caso haja semelhança entre os uniformes das equipes verificada pelo árbitro, a equipe locatária
deverá utilizar um segundo uniforme com cores diferentes. O atleta não poderá utilizar adornos
(brinco, piercing, anel, corrente, pulseira e outros);
DOS MATERIAIS
Artigo 13º - A organização fornecerá uma bola por campo e cada equipe deverá deixar 01 (uma)
bola com o mesário ficando a disponibilidade de 03 (três) bolas para o jogo.
DO MESÁRIO
Artigo 14º - O mesário deverá identificar todas as pessoas que estejam habilitadas a permanecerem
dentro do campo de jogo. O mesmo deverá solicitar ao responsável pela equipe locatária medidas
de ordem administrativa, de segurança e outras que se fizerem necessárias para o bom andamento
da competição, somente então o arbitro autorizará o início da partida.
DA SÚMULA
Artigo 15º - A súmula padrão adotada para o campeonato é constituída de uma via física, que pode
ser encontrada no site da www.acessusesportes.com.br ou pelo link: SÚMULA onde deverão ser
registradas todas as informações (EM LETRA DE FORMA) da partida, anexadas as Nominatas
assinadas pelos atletas e representantes de cada equipe.
§1º - Todos os atletas e comissão técnica deverão ser identificados na súmula antes do início do
jogo. Após a identificação na súmula não poderão mais se retirar do local de jogo sem a devida
autorização do árbitro.
§2º - Os documentos de identidade (RG) dos atletas deverão permanecer com o mesário, estando à
disposição de ambas as equipes para eventual conferência. O atleta que chegar após o início da
partida não poderá atuar, salvo para completar os 8 jogadores iniciais ou mediante liberação do
responsável pela equipe adversária constando em súmula.
§3º - Os clubes deverão apresentar para o adversário as Nominatas de suas equipes antes dos jogos,
conforme padrão da organização da competição. Já a súmula será providenciada pela organização
para que possa ser preenchida pelo mesário e encerrada pelo arbitro ao final do jogo.
DA DOCUMENTAÇÃO DO ATLETA
Artigo 17º - Nos dias de jogos os atletas deverão apresentar seu (RG original ou cópia autenticada)
ao mesário, e os mesmos deverão estar inscritos na nominata de jogo, que permanecerá com a
mesma até o final do jogo.
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DA DESISTÊNCIA, ELIMINAÇÃO (W.O.)
Artigo 18º - Se alguma equipe desistir da competição, todos os resultados obtidos por ela
permanecerão inalterados, porém, todos os jogos previstos e ainda não realizados terão o escore de
2 x 0 em favor de seus adversários.
§1º - Se alguma equipe der apenas um W.O., os Representantes do Campeonato avaliarão os
motivos, consequências e prejuízos a terceiros, para decidir sobre a exclusão ou continuidade da
equipe na competição;
§2º - O Clube que reincidir em W.O. e/ou desistir durante a competição poderá ter sua participação
vetada para a edição do ano seguinte e ficará sujeito às penas impostas pela Comissão Organizadora;
§3º - Os valores a serem repassados pelos clubes para os organizadores do campeonato deverão ser
efetuados no dia de cada evento para integralização de qualquer valor pendente relativo a taxa de
inscrição. O não pagamento das taxas devidas nas datas previstas poderá acarretar o cerceamento
de informações relativos ao certame para a equipe inadimplente.
DA DISCIPLINA
Artigo 19º - Todo participante, dirigente, treinador, atleta, árbitro ou torcedor que tenha conduta
incompatível com o ambiente esportivo (ofendendo e/ou promovendo ou participando de tumultos
e distúrbios durante o campeonato), será suspenso e/ou excluído da competição e poderá também
causar a eliminação de sua equipe do evento, conforme julgamento em assembleia diretiva da
entidade.
DOS CARTÕES
Artigo 20° - O atleta que receber cartão vermelho deverá cumprir suspensão automática de um jogo.
§1º - Na etapa final os cartões vermelhos são zerados;
§2º - O somatório de cartões amarelos na edição de 2018, para efeito de suspensão não serão
computados.
DO RESPONSÁVEL PELO CLUBE
Artigo 21º - O responsável pelo clube deverá repassar (LER) o regulamento geral, carnê e adendos
(circulares) aos seus colaboradores (demais dirigentes), bem como, aos atletas e torcedores mais
próximos (pais).
§1º - É obrigação dos responsáveis por cada categoria, ZELAR pelo bom andamento dos jogos, em
clima de cordialidade e confraternização entre todos os envolvidos (direta e indiretamente).
§2º - A confirmação da equipe na competição implica no respeito às normas estabelecidas nesse
regulamento geral, bem como, em todas as decisões dos representantes da organização do
campeonato;
§3º - A integridade física dos atletas integrantes de cada equipe participante bem como questões
relativas ao deslocamento destes para os jogos são de inteira responsabilidade dos dirigentes de cada
clube inscrito. Não vinculando em hipótese alguma, responsabilidades desta natureza aos
organizadores do evento. Cabendo a cada representante de clube a fiscalização quanto a aptidão de
seus atletas para a pratica desportiva e a responsabilidade quanto a segurança de sua logística e de
suas delegações no cumprimento dos compromissos assumidos.
DA DISPOSIÇÃO GERAL
Artigo 22º - A Organização não se responsabiliza por quaisquer tipos de danos causados a quem
quer que seja, por quaisquer que sejam as razões, quer sejam estes danos físicos, morais ou
financeiros.
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§1º - Ficará sobre a responsabilidade do Dirigente de cada equipe manter a ordem e disciplina dos
integrantes de sua equipe que estiverem diretamente sob sua guarda, em período integral durante
todo o transcorrer da competição;
§2º - O clube que não cumprir com os deveres financeiros junto a Liga conforme acordado em
reunião extraordinária com os representantes das entidades participantes, poderá ter suas
informações relativas a resultados e campanha de suas equipes suspensa das publicações em sites,
tabelas e demais meios de divulgação, até que seja regularizada tal pendência;
§3º - A organização da competição reserva-se o direito de se reportar de forma oficial somente aos
representantes dos clubes participantes, não cabendo o contato direto entre os organizadores com
torcedores, pais, simpatizantes ou público em geral. Solicita-se aos responsáveis por cada
agremiação prestarem as explicações necessárias a todo aquele que tiver dúvida quanto ao
funcionamento do campeonato. A relação aqui proposta é de Liga com Clubes e clubes com os
demais envolvidos.
DAS ADAPTAÇÕES DA REGRA
Artigo 23º - §1º - Em caso de saída de bola pela linha de fundo, ocasionando o TIRO DE META,
o mesmo deverá ser efetuado com as mãos. Não será permitido a cobrança com os pés ou através
de um “balão”, acarretando na repetição da cobrança.
DOS CASOS OMISSOS
Artigo 24º - Esse regulamento geral adotará disposições aqui previstas e quando necessário leis e
regras do C.B.D.F. – Código Brasileiro Disciplinar de Futebol. Casos omissos serão avaliados e
decididos pelos representantes do campeonato. Todos os documentos expedidos pela organização
serão adendos a esse regulamento.
DA PONTUAÇÃO
Artigo 25º - A contagem de pontos em toda a competição do Estadual para Categorias de Base da
NOLIGAFI seguirá os critérios:
Vitória = 3 Pontos; Empate = 1 Ponto; Derrota = 0 Ponto.
DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE DE PONTUAÇÃO
Artigo 26º - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 02 (dois) ou mais Clubes aplicam-se
sucessivamente, os seguintes critérios técnicos de desempate:
Fase Classificatória
1º) Melhor saldo de gols
2º) Maior número de gols a favor;
3º) Menor número de gols sofridos;
4º) Sorteio.
Semifinal
1º) Em caso de empate na pontuação, cobrança de 03 penalidades alternadas, persistindo o empate
cobranças individuais até apurar um vencedor.
Final
1º) Em caso de empate na pontuação, ao final do segundo jogo, cobrança de 03 penalidades
alternadas, persistindo o empate cobranças individuais até apurar um vencedor.
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DA PREMIAÇÃO
Artigo 27º - Serão oferecidos troféus e medalhas para o Campeão, o Vice-Campeão e o Terceiro
colocado em cada categoria, sendo 14 medalhas por equipe premiada.

Teutônia, 10 de abril de 2018.
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