CENTRO IRAÍ DE FUTEBOL E EVENTOS
Futebol pra quem tem prazer em jogar!
Pinhais - PR – Brasil (41) 3024 9611 (41) 8808 2642
REGULAMENTO OFICIAL DO 3º TORNEIO UNIVERSITÁRIO KAISER DE FUTEBOL
SUÍÇO.
Data e Local:

*Sujeito a alterações até a data do Congresso Técnico.

A Competição irá acontecer em Maio de 2010, no Centro Iraí de Futebol e Eventos, localizado em Pinhais.

Da Organização:

A organização do 3º Torneio Universitário Kaiser de Futebol Suíço será de responsabilidade da equipe do Iraí Futebol
e Eventos.

Do Objetivo:

Proporcionar ao público universitário, de todas as instituições de Curitiba e Região Metropolitana, um festival de
Futebol Suíço em tiro curto, sendo realizado em dois ou três finais de semana, buscando a integração entre os
atletas, bem como uma melhor qualidade de vida através da prática do futebol e da interação com a natureza.

Da Participação:

Artigo 1º: Só poderão participar dos jogos do campeonato, universitários regularmente matriculados em Instituições
de Ensino Superior (IES) de Curitiba e Região Metropolitana, bem como de outras cidades e estados, regularmente
inscritos nas equipes participantes, mediante entrega de documento de matrícula em 1ª via do semestre atual (1º
semestre de 2010), e que apresentarem a carteirinha da faculdade com foto ou RG ao mesário nos dias dos jogos.
Parágrafo 1º: As equipes poderão ser formadas por atletas de diferentes cursos e IES.
Parágrafo 2º: Poderão participar também alunos de pós-graduação (Lato e Stricto Sensu), e curso técnico superior,
apresentando documento de matrícula do semestre atual.
Parágrafo 3º: Não será permitida a inscrição de atletas com a matrícula trancada, nem professores ou funcionários.
Parágrafo 4º: Não será permitida a inscrição de atletas aprovados em processo de seleção que ainda estiverem em
processo de matrícula.
Parágrafo 5º: Será aceito como comprovante Boleto da faculdade quitado dos meses de abril ou maio de 2010.
Parágrafo 6º: A documentação necessária deve ser entregue até a data do Congresso Técnico.

Das Inscrições:

Artigo 2º: Serão realizadas até o dia 07 de Maio de 2009, mediante o preenchimento eletrônico da ficha de inscrição,
impressão e assinatura. A versão em arquivo deverá ser enviada para o e-mail do coordenador do evento, e a ficha
impressa deverá ser entregue na Rua Paula Gomes, 680, Alto São Francisco, juntamente com os comprovantes de
matrícula em primeira via de todos os integrantes, e pagamento.
Parágrafo 1º: Cada equipe poderá inscrever de 12 a 16 jogadores, mais 2 pessoas para comissão técnica.
Parágrafo 2º: O valor das inscrições é de R$ 20,00 (vinte reais) por atleta inscrito até o dia 27/04, e R$ 30,00 (trinta
reais) por atleta até o dia 07/05.
Parágrafo 3º: O prazo máximo para o pagamento das inscrições é dia 07 de Maio, pessoalmente no local definido no
artigo 2º, ou por depósito bancário.
Parágrafo 4º: A última data para inscrição ou substituição de atletas será dia 13/05, até as 17h, mediante pagamento
da taxa e entrega da documentação. Após essa data, e iniciada a competição não poderão ser efetuadas novas
inscrições ou alterações de atletas.
Parágrafo 5º: Um atleta inscrito por uma equipe não poderá atuar por outra em qualquer uma das fases.
Parágrafo 6º: O valor mínimo de pagamento da inscrição é calculado pelo mínimo de 12 jogadores. Caso a equipe
tenha menos jogadores inscritos, deverá pagar por 12 atletas.
Parágrafo 7º: A competição poderá ser limitada a 32 equipes masculinas.
Parágrafo 8º: A documentação de cada atleta será conferida junto as IES. Em caso de documentação não original ou
tentativa de fraude, a equipe estará sujeita a eliminação.
Parágrafo 9º: No caso de eliminação da equipe, seja qual for a razão, não será devolvido nenhum valor em dinheiro.
Parágrafo 10º: Para todo e qualquer fim, a título de comprovação de pagamento de quaisquer taxas, serão fornecidos
recibos pela Comissão Organizadora, quando solicitado pelas equipes.

Da forma de disputa:

Artigo 3º: As equipes serão divididas em grupos de quatro, respeitando o número mínimo de três jogos para cada
equipe na primeira fase da competição. Em cada grupo se classificarão as duas melhores equipes, e as 4 melhores
terceiras no geral. As fases finais acontecerão no sistema eliminatório simples.
Parágrafo 1º: Caso algum dos grupos tenha número reduzido de equipes, terá jogos a menos na primeira fase.
Parágrafo 2º: No caso de duas ou mais equipes terminarem empatadas em pontos ao final da primeira fase, os
critérios de desempate serão os seguintes:
1º Maior número de vitórias;
2º Maior saldo de gols;
3º Maior número de gols pró;
4º Sorteio.
Parágrafo 3º: Nenhuma equipe terá vantagem de empate na fase eliminatória. Em caso de empate, haverá a disputa
de pênaltis, com uma série de três penalidades cobradas alternadamente pelas equipes, se persistir o empate
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haverão cobranças alternadas de uma em uma até que haja um vencedor. Todos os atletas relacionados em súmula
podem realizar a cobrança.
Parágrafo 4º: As 16 equipes classificadas para a segunda fase serão dispostas de 1º à 16º, sendo que as 6 primeiras
posições serão ocupadas pelos primeiros colocados de cada grupo, do 7º ao 12º serão posicionados os segundos
colocados, e do 13º ao 16º serão posicionados os melhores terceiros.
Parágrafo 5º: O cruzamento para as fases finais seguirá o seguinte modelo:
Oitavas de Final
Data
Hora
30/mai 09:00 1º
30/mai 09:50 2º
30/mai 09:50 3º
30/mai 09:00 4º
30/mai 09:00 5º
30/mai 09:50 6º
30/mai 09:50 7º
30/mai 09:00 8º

Confronto
x
x
x
x
x
x
x
x

Primeiros
Segundos
Terceiros

16º
15º
14º
13º
12º
11º
10º
9º

Campo Jogo
37
38
39
40
41
42
43
44

V Vencedor
P Perdedor
J Jogo

Quartas de Final
Data
Hora
30/mai 10:40 V J37
30/mai 10:40 V J38
30/mai 11:30 V J39
30/mai 11:30 V J40

Confronto
x
x
x
x

V J44
V J43
V J42
V J41

Campo Jogo
45
46
47
48

Semi-Final
Data
Hora
30/mai 12:30 V J45
30/mai 12:30 V J46

Confronto
x
x

V J48
V J47

Campo Jogo
49
50

FINAL
Data
Hora
30/mai 13:30 P J49
30/mai 14:30 V J49

Confronto
x
x

P J50
V J50

Campo Jogo
51
52

Da competição:

Artigo 4º: Será realizada no mês de Maio, nos finais de semana do dia 15 e 22, com horários pré-determinados aos
sábados, entre as 9h e 18h, sendo considerada perdedora a equipe que não comparecer no horário pré-determinado.
Caso necessário, serão realizados jogos nos domingos (16 e 23), com horário entre as 9h e 18h.
Parágrafo 1º: O Congresso Técnico será realizado dia 11 de Maio de 2009 (terça-feira), às 19h30min, com
presença obrigatória de 1 (um) representante por equipe, no Yankee American Bar (Rua Bispo Dom
José, 2160 – Batel). Será servido um coffee break aos presentes.
Parágrafo 2º: Durante o Congresso Técnico serão sorteados brindes entre as equipes presentes.
Parágrafo 3º: Os participantes poderão acompanhar semanalmente os dados estatísticos da competição na página do
Centro Iraí de Futebol e Eventos (http://www.centroirai.com.br), no link dos campeonatos, que trará semanalmente
informações do evento. Mais interatividade e outras informações da competição estarão disponíveis no Blog do evento
(http://centroirai.com.br/bloguniversitario)
Parágrafo 3º: Não será cobrada taxa de arbitragem por jogo.
Parágrafo 4º: No festival serão realizados até 4 (quatro) jogos para cada equipe no mesmo dia.
Parágrafo 5º: A primeira fase acontecerá no dia 15/05 (sábado), e caso necessário também no dia 16/05 (domingo).
A fase final será no dia 22/05 (sábado) e caso necessário no dia 23/05 (domingo).
Parágrafo 6º: O festival terá cobertura fotográfica do site www.circuitouniversitariocwb.com.br
Artigo 5º: Somente a Comissão Organizadora poderá transferir os jogos.
Parágrafo 1º: A mudança dos horários de jogos definida pela organização deverá ser acatada por todas as equipes,
não cabendo recurso neste caso.
Parágrafo 2º: Quaisquer jogos que venham a ser suspensos ou transferidos por motivos imperiosos terão novos
horários estabelecidos em tempo hábil, podendo ocorrer na seqüência jogos em dias de semana à noite.
Artigo 6º: Apenas o primeiro jogo do dia terá tolerância de 10 (dez) minutos para atraso. Em caso de atraso a equipe
será considerada perdedora por WxO.
Parágrafo 1º: O WxO é equivalente ao placar de 3x0.
Parágrafo 2º: Em caso de 2 WxO’s a equipe será eliminada da competição e todos os seus resultados ficarão 3x0 para
as equipes adversárias, sendo mantidos apenas os dados individuais de artilharia e melhor defesa.

Dos árbitros:

Artigo 7º: A Comissão Organizadora irá contratar profissionais federados, de reconhecida capacidade técnica para
realizar os trabalhos durante a disputa da competição.
Parágrafo Único: Cada partida terá o acompanhamento de um árbitro e um mesário. É dever do representante da
equipe a verificação da súmula da partida após o término da mesma, indicando e corrigindo possíveis erros junto ao
árbitro e mesário.

Da premiação: “A MELHOR DE CURITIBA E REGIÃO”

Artigo 8º: Kits premiação para as melhores equipes de acordo com os patrocinadores e apoiadores do evento e mais:
Campeão: Troféus e medalhas. Camarote para 50 pessoas + R$ 500,00 de consumação no Yankee Bar na festa de
encerramento, 29/maio. 16 produtos exclusivos da ST47. 50 passaportes para um dia de lazer no Panorâmico Parque
Clube (http://www.panoramico.com.br) para os atletas e convidados. Uma locação de campo gratuita no Centro Iraí.
Vice-campeão: Troféus e medalhas. 1 balde de Heineken + 16 ingressos no Yankee Bar na festa de encerramento,
29/maio. 16 produtos exclusivos da ST47. 20 passaportes para um dia de lazer no Panorâmico Parque Clube para os
integrantes da equipe. Uma locação de campo gratuita no Centro Iraí.
Terceiro Colocado: Troféus e medalhas. 16 ingressos no Yankee Bar na festa de encerramento, 29/maio. 16 produtos
exclusivos da ST47.
Defesa Menos Vazada: Troféu para o goleiro da equipe. Média do número de gols sofridos pelo número de jogos.
Premiação entre as 8 melhores equipes, em caso de empate a premiação será dada a equipe melhor classificada.
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Artilheiro: Troféu para o atleta que fizer mais gols, independente do número de jogos. Em caso de empate a
premiação será dada ao atleta da equipe melhor classificada.
Craque: Troféu. Votação entre os árbitros, mesários e coordenadores.
Taça Kaiser: Troféu para a equipe de melhor campanha na primeira fase da competição.

Da Justiça Desportiva:

Artigo 9º: Durante a competição atuará a Comissão Disciplinar, especialmente constituído para esse fim.
Parágrafo 1º: A Comissão Disciplinar estará composta por três membros indicados pela Comissão Organizadora e que
não estejam vinculados a qualquer equipe participante.
Parágrafo 2º: As penalidades serão aplicadas de acordo com o CBJD, salvo as normas pré-estabelecidas no
regulamento oficial da competição.
Artigo 10º: Recursos de qualquer instância deverão ser encaminhados ao e-mail do coordenador do evento
(gustavo@centroirai.com.br).
Parágrafo 1º: Serão levados para a análise da Comissão Disciplinar os casos em que a arbitragem fizer ocorrência em
súmula ou através de relato de equipes, estas serão consideradas interpostas mediante ao pagamento da taxa de R$
200,00 (duzentos reais) e a entrega do recurso até as 17hs do primeiro dia útil após a realização da partida.
Parágrafo 2º: O atleta que receber 02 (dois) cartões amarelos ou 01 (um) cartão vermelho ficará automaticamente
suspenso do jogo seguinte.
Parágrafo 3º: Os cartões aplicados na primeira fase serão zerados ao término da mesma, porém aqueles que forem
suspensos na primeira fase, terão de cumprir a suspensão.

Disposições Gerais:

Artigo 11º: Não poderão participar dos jogos, os atletas que esquecerem seus documentos pessoais.
Parágrafo Único: No caso de perda ou roubo dos documentos, deverá ser apresentado Boletim de Ocorrência antes
do início da partida e entregue uma foto 3x4 para reconhecimento posterior do mesmo. Caso tenha ocorrido horas
antes da partida, o atleta deverá entregar uma foto 3x4 e terá 1 dia útil pós jogo para apresentar o Boletim de
Ocorrência.
Artigo 12º: Uniformes e composição das equipes.
Parágrafo 1º: As equipes poderão iniciar ou reiniciar o jogo com o número mínimo de 05 atletas em campo, a equipe
que não cumprir esta exigência será decretada perdedora por WxO.
Parágrafo 2º: Durante o jogo a equipe que ficar reduzida a 4 (quatro) atletas em campo será considerada perdedora
do confronto por 3x0, ou será mantido o placar da partida caso o mesmo seja vantajoso à equipe que se manter em
campo.
Parágrafo 3º: Em caso de coincidência na cor dos uniformes das equipes, será feito o sorteio pelo árbitro junto ao
capitão de cada equipe, sendo que a perdedora deverá trocar de uniforme ou utilizar coletes oferecidos pela
organização.
Parágrafo 4º: É obrigatório o uso de camisetas padronizadas e numeradas. É recomendável que os calções e meiões
sejam de cores similares.
Parágrafo 5º: É obrigatório o uso de equipamentos adequados à prática da modalidade em disputa.

Artigo 13º: A Competição será regida pelas regras oficiais de Futebol de Campo, exceto algumas adaptações
especificadas no regulamento.
Parágrafo 1º: A cobrança do Tiro de Meta deverá ser feita pelo goleiro, com as mãos. A bola só estará em jogo
quando sair da área de meta.
Parágrafo 2º: Ao defender a bola, o goleiro poderá colocá-la em jogo com os pés.
Parágrafo 3º: Não há limite de substituições.
Parágrafo 4º: Não há limite de faltas.
Parágrafo 5º: A distância regulamentar da barreira será de 7 (sete) metros.
Parágrafo 6º: A distância regulamentar para cobrança de pênaltis é de 8 metros (sobre a linha da área de meta).
Parágrafo 7º: A distância regulamentar para saída de bola é de 5 (cinco) metros.
Artigo 14º: O tempo de duração das partidas será de 30 minutos, divididos em dois tempos de 15 minutos, sem
intervalo, na primeira fase e jogos eliminatórios; e de 40 minutos, divididos em dois tempos de 20 minutos, sem
intervalo, nos jogos semi-finais e finais (decisão de terceiro lugar e final).
Artigo 15º: No banco de reservas só poderão ficar os atletas inscritos nas respectivas equipes e dois integrantes da
Comissão Técnica, desde que devidamente inscritos na competição como tal.
Artigo 16º: Não será permitida a permanência de pessoas estranhas ao jogo dentro dos campos.
Artigo 17º: Será eliminada a equipe que:
a) Utilizar atletas irregularmente inscritos;
b) Se envolver em briga generalizada;
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c) Forjar documentos;
d) Recusar-se à continuidade da partida.
Artigo 18º: Será eliminado o jogador que:
a) Praticar agressões físicas aos organizadores, funcionários, adversários, árbitros e (ou) torcida;
b) Utilizar-se de documento alheio;
c) Destruir de forma proposital equipamentos ou materiais do Centro Iraí (CI), bem como uso indevido das
instalações e espaços do CI, ou desrespeito as Regras de Uso do local;
d) Ingerir ou portar bebidas alcoólicas no local reservado para a realização dos jogos.
Parágrafo 1º: As equipes ou atletas que destruírem os materiais ou instalações no local dos jogos deverão realizar a
reposição ou conserto dos mesmos imediatamente.
Parágrafo 2º: As Regras de Uso do Centro Iraí encontram-se no site (www.centroirai.com.br).
Parágrafo 3º: Serão aplicadas suspensões e punições a equipes e atletas, de acordo com julgamento da Comissão
Disciplinar.
Artigo 19º: Todos participantes ao assumir sua participação no evento, declaram estar bem fisicamente, isentando a
responsabilidade da Comissão Organizadora, bem como do Centro Irai de Futebol e Eventos e dos patrocinadores e
apoiadores do evento sobre qualquer situação que por ventura venha a acontecer, desde acidentes durante as
partidas à problemas de qualquer natureza. A participação no evento não inclui serviços médicos ou de remoção para
local especializado.
Artigo 20º: Os participantes cedem ao Iraí e aos apoiadores do evento seu direito de imagem e voz, para fins de
divulgação e promoção deste, e de outros eventos, realizados pelos mesmos. A competição poderá ter cobertura de
mídia na internet, através de fotos, vídeos e entrevistas, além de matérias em jornais, rádio e televisão.
Artigo 21º: Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora do Centro Iraí.
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