
 

1-APRESENTAÇÃO  
  

O Campeonato de Futebol Sócio Mais Querido tem por finalidade a socialização,            
interação e divertimento para os sócios do ABC Futebol Clube, buscando fortalecer os             
laços de amizades, numa disputa sadia que envolverá todas as entidades de grupos de              
amigos, torcidas, entre outros.  

O evento ocorrerá no mês de outubro de 2019, no Complexo Sócio-Esportivo            
Vicente Farache, localizado na Av. Dep. Antônio Florêncio de Queiroz, s/n, Ponta Negra,             
Natal/RN.  

  

  
2- DA ORGANIZAÇÃO  
  

A organização do campeonato será realizada pelo Departamento de          
Marketing/Comercial do ABC Futebol Clube.  

  
  
3- DA PARTICIPAÇÃO 
  

O IV CAMPEONATO DE FUTEBOL SÓCIO MAIS QUERIDO será disputado no            
Complexo Sócio-Esportivo Vicente Farache, Av. Dep. Antônio Florêncio de Queiroz, s/n -            
Rota do sol – Ponta Negra, Natal/RN. Poderão participar deste evento sócio adimplentes             
do ABC Futebol Clube que respeitem os critérios de pagamento do programa em             
exercício e das seguintes regras exclusivas para o campeonato:  

  
● Para torcedores que queiram se tornar Sócio Mais Querido para          

participação no campeonato, deverão realizar: ADESÃO até o dia da inscrição da equipe,             
nas formas de pagamento CARTÃO DE CRÉDITO ATRAVÉS DO PAGAMENTO DA           
ANUIDADE ou BOLETO MEDIANTE O ADIANTAMENTO DE 3 MESES que, nesse caso,            
contemplaria os meses de outubro, novembro e dezembro de 2019.  

● Para sócios antigos e ADIMPLENTES que precisam renovar seu plano no           
mês de outubro, o mesmo deverá realizar sua RENOVAÇÃO sem a necessidade de             
adiantar os 3 meses e poderá escolher a forma de pagamento que lhe convier. 

● Para sócios antigos e INADIMPLENTES, esses deverão colocar o         
pagamento em dia até se tornar ADIMPLENTE no mês de outubro de 2019, ou se               
preferir, deverá se associar novamente adiantando 3 meses de pagamento, insurgindo           
na mesma regra de quem não é sócio. 

● Para novos torcedores que queiram se associar ao clube e não desejam            
participar do campeonato seguirá a regra habitual do clube, porém seu nome ficará             
impedido de participar do campeonato de 2019.  

 



 

● Para os que já são sócios e estão com seu plano vigente basta estar              
adimplente até outubro de 2019. 

 
Podem participar quem se inscrever ou já estiver inscrito nas modalidades de:  
 
● Sócio Mais Querido;  
● Sócio Mais Querido Premium;  
● Sócio Mais Querido Organizado*,  
● Cessionário de Cadeira,  
● Cessionário de Camarote  
● NOVO SÓCIO.  
Obs: Não podendo ser plano PET.  
 
  

(*) Sócio Organizado somente com nome na lista enviada previamente pelas           
torcidas, conforme regulamentação do Programa Sócio Mais Querido.  

 



 

4-PREMIAÇÕES 
 
  

             A premiação do campeonato será:  
                          • 1º COLOCADO: Medalha + troféu *.  
                          • 2º COLOCADO: medalhas + troféu * 
 
*Poderão ser acrescidos brindes extras às premiações em caso de aquisição de            

patrocínios e outros afins. 
   
- Troféu para o artilheiro do campeonato.  
- Troféu para o goleiro menos vazado do campeonato, entre os que chegarem até              

a final da competição.  
  
* Para apuração do artilheiro e goleiro menos vazado será considerado todos os             

jogos, inclusive as finais.  
  
DIVULGAÇÃO  
  

A divulgação de todos os detalhes do campeonato, assim como jogos,           
resultados, será realizada através dos canais oficiais de comunicação do ABC Futebol            
Clube.  

  
  
REGULAMENTO GERAL  
  

I- DISPUTA  
A competição se dará entre as equipes inscritas, divididas em grupos com             

até 5 equipes, cada, disputadas no sistema de rodizio simples (primeira fase). A             
segunda fase será realizada entre as duas melhores equipes classificadas de cada grupo,             
seguindo os critérios técnicos observados. A disputa dos jogos nessa fase será realizada             
no sistema de eliminatória simples, onde os primeiros colocados da fase inicial            
enfrentam os segundos da mesma fase, com confrontos sendo definidos através de            
critério técnico, conforme modelo abaixo: 

 
Melhor primeiro x pior segundo  
  

Parágrafo único: Na ocorrência de apenas dois grupos, os confrontos da segunda fase             
serão realizados automaticamente entre o primeiro do grupo A contra o segundo do B,              
seguindo o modelo de cruzamento olímpico. 
 

II – DAS INSCRIÇÕES DE EQUIPES E ATLETAS 
  
Art. 1º - Todo SÓCIO MAIS QUERIDO ADIMPLENTE com o clube e que respeite os               

critérios citados no item 3 deste regulamento.  
  



 

Art. 2º - As inscrições deverão ser realizadas no período das 09h do dia 30 de                
setembro até as 17h do dia 13 de outubro de 2019.  

  
Art. 3º - Valor por equipe – R$ 500,00 (Quinhentos reais) para um nº de 20                

atletas por equipe. Valor este que será utilizado para pagamento de custos do evento.  
  
Art. 4º - Após a realização das inscrições, cada equipe poderá substituir até dois              

atletas na relação com até 7 (sete) dias de antecedência de cada rodada, respeitando os               
critérios citados anteriormente para validação da participação.  

  
* Substituições só poderão ser realizadas após a primeira rodada do campeonato.  
  
Art. 5º - É proibida a participação de atletas que tenham vinculo profissional             

com entidades ligadas ao Futebol, seja ela de campo, futebol de salão, futebol             
society, etc. Caso haja algum tipo de eventualidade será avaliada a participação de             
acordo com organização e comissão.  

Art. 6º - Um atleta não poderá estar inscrito em mais de uma equipe. 
  
III – DOS DESEMPATES 
  
Art. 7º - EMPATE ENTRE DUAS OU MAIS EQUIPES, CONSIDERA:  
  
1 - Nº de vitórias  
 
2 - Gols contra  
  
3- Saldo de gols  
  
4 - Gols pró  
 
5 – Cartão Vermelho 
 
6 – Cartão Amarelo 
 
 
 

 
 
 

Art. 8º - Para a segunda fase, que serão jogos eliminatórios, fica decidido que, em               
caso de empate haverá cobrança de 3 penalidades por equipe. Permanecendo empate, as             
cobranças serão alternadas até que haja um vencedor, e assim, há de se repetir na               
partida final.  

 

 
IV – DA COMPETIÇÃO 



 

  
Art. 9º - Os jogos terão duração de 40 minutos, divididos em dois períodos iguais               

de 20 minutos e intervalo de 5 minutos.  
  
Art. 10º - Cada equipe será composta por 11 jogadores titulares e até 09 reservas,               

totalizando 20 atletas inscritos + 1, e somente 1, treinador devidamente inscrito.  
  
Art. 11º - Não haverá limite no número de substituições.  
  
Art. 12º - As substituições de jogadores poderão ser feitas em qualquer tempo do              

jogo, respeitando informações passadas por comissão técnica de arbitragem.  
  
Art. 13º - Os jogos serão realizados conforme a tabela divulgada pela comissão             

organizadora nos canais oficial do ABC Futebol Clube.  
  
Art. 14º - Haverá tolerância de no máximo 15 minutos para o primeiro jogo, os               

demais não haverá tolerância de tempo, sendo a partida vencida por W.O pela equipe              
presente em campo.  

  
Art. 15º - Os jogos serão regidos pelas regras oficiais adotadas pela CBF,             

exceto as que conflitarem com o regulamento específico da competição. 
  
* O atleta expulso deverá cumprir suspensão automática de um jogo logo após a              

expulsão. Caso o próximo jogo da equipe (do qual o jogador foi expulso) acontecer por               
W.O, a pena estará cumprida. Caso o jogador atue de forma irregular, a equipe              
envolvida será punida com a perda da partida e exclusão da competição.  

  
Art. 16º - Caso algum atleta venha desrespeitar e/ou agredir fisicamente           

qualquer membro da comissão de arbitragem ou organizadora, ou até mesmo um            
atleta adversário, o mesmo será julgado pela comissão de avaliação (Capitães das            
equipes e Organização), podendo ser punido com pena de exclusão da competição e             
sua equipe poderá sofrer perda de pontos. 

OBS: Montar comissão disciplinar. 
  



 

 

Art. 17º - O sorteio dos grupos e tabela será realizado junto ao Congresso Técnico,               

em data a ser definida e divulgada posteriormente nos canais oficiais do clube.  

 
Art. 18º - Serão contratados árbitros e mesa técnica de arbitragem tendo            

autonomia para qualquer decisão técnica referente a partida.  
  
Art. 19º - Só será permitida o início da partida com a equipe utilizando              

UNIFORME COMPLETO PADRONIZADO (camisa, calção e meião). Não será permitido          
equipes utilizarem o mesmo uniforme. Caso haja equipe com ternos “parecidos”, a            
comissão disponibilizará colete para uma das equipes.  

  

Art. 20º - Caso alguma equipe utilize jogador não inscrito no campeonato ou             
que não respeitem as regras acima citadas, será EXCLUIDA do campeonato atual e             
perderá também preferência na participação na edição 2020.  

  
Art. 21º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização            

do campeonato.  
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