REGULAMENTO OFICIAL CHAMPIONS LEAGUE PLAYBALL JUNIOR 2018

Nosso objetivo é o equilíbrio das equipes e a interação dos alunos no âmbito competitivo esportivo, experimentando as
emoções e sensações que o futebol proporciona, condicionando o aluno a lidar com vitórias e derrotas, experiências que
serão vivenciadas ao longo de toda a vida.
Portanto, os professores contribuirão imparcialmente na formação das equipes para que haja equilíbrio, pois nenhum
campeonato conta com uma ciência exata de resultados, e é essa imprevisibilidade que faz o ambiente competitivo tão
emocionante. Assim, pedimos a compreensão de todos.
1. DOS PROFESSORES.
1.1 - Cabe somente aos professores a orientação das equipes.
1.2 - Cabe aos professores fazer as substituições, não aceitando qualquer tipo de interferência por parte dos pais ou
responsáveis.
1.3 - Fica proibida a permanência de outras pessoas que não sejam os integrantes da partida dentro da quadra de
jogo.
1.4 - As posições serão determinadas pelos professores de acordo com as características do aluno ou em acordo de
revezamento combinado com opróprio aluno.
2. DO JOGO.
2.1 - Os jogos serão realizados em 2 tempos de 20 minutos com 5 minutos de intervalo.
2.2 - Os jogos serão realizados em 7x7 (7 jogadores para cada equipe).
2.3 - Na ausência de um jogador de determinada equipe, o jogo será realizado em igualdade numérica, 6x6 (6
jogadores para cada equipe).
2.4 - Se alguma das equipes comparecer com apenas 5 jogadores, o jogo será realizado 6x5 (6 jogadores em uma
equipe e 5 na outra).
2.5 - Se a equipe comparecer com número inferior a 5 jogadores a mesma só poderá ser completada com jogadores
de uma categoria inferior, casocontrário será W.O.
3. DO ALUNO.
3.1 - O aluno deverá comparecer devidamente uniformizado com a camisa e meião de sua equipe e com o calção da
escolinha.
3.2 - O aluno deverá comparecer 20 minutos antes do início da partida.
3.3 - Em caso de chuva só não haverá jogo se os professores avisarem previamente.
4. DA SUSPENSÃO.
4.1 - O aluno que cometer algum ato de indisciplina como ofensas a torcedores, árbitros, professores ou outros alunos
será suspenso por 1 jogo.
4.2 - O aluno que cometer algum ato de agressão física será eliminado do campeonato.
4.3 - O aluno que estiver com a mensalidade em atraso não poderá jogar enquanto não regularizar o pagamento da
mensalidade.
4.4 - O pai ou responsável que cometer algum ato de indisciplina como ofensas a torcedores, árbitros, professores ou
a outros pais e alunos será suspenso juntamente com o filho por 1 jogo.
4.5 - O pai ou responsável que cometer algum ato de agressão física será eliminado juntamente com o aluno do
campeonato.
4.6 - A cada 2 notas vermelhas (ESCOLA) o aluno será suspenso de 1 partida (informação fornecida pelos pais ou
responsáveis).
5. DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS.
5.1 - Para melhor atendê-los, toda e qualquer crítica ou abordagem técnica só poderá ser feitas de Segunda a SextaFeira das 10:00 às 19:00 com o departamento de Eventos da Playball.
6. DOS HORÁRIOS.
6.1 - Os jogos estão sujeitos a mudança de dia e horário e serão previamente comunicados.
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7. ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE

7.1 – A Playball Eventos Esportivo, empresa especializada em realização de campeonato corporativos, abertos e
internos de diversos portes, é a responsável pela coordenação técnica do evento e qualquer assunto técnico será
tratado somente por essa empresa, que já tem definida a Comissão Organizadora da Playball.

CHAMPIONS LEAGUE PLAYBALL JUNIOR - 2018
Categoria – sub 7
1 ª Fase Classificatória
Serão 8 equipes organizadas em 2 grupos de 4 times cada. Os confrontos acontecerão dentro do grupo onde os dois
melhores pontuadores de cada grupo se classificam para as semifinais. Os vencedores da semifinal se enfrentarão na
final Ouro. Já as equipes que não conquistarem a vitória na semifinal disputarão a final Prata.
2ª Fase - Semifinal
Jogo 1

1º Colocado - Grupo 1

X

2º Colocado - Grupo 2

Jogo 2

1º Colocado - Grupo 2

X

2º Colocado – Grupo 1

*Nessa fase, haverá vantagem de empate para os melhores colocados da fase de grupos.
3ª Fase – Final Ouro
Vencedor do Jogo 1

X

Vencedor do Jogo 2

3ª Fase – Final Prata
Perdedor do Jogo 1

X

Perdedor do Jogo 2

*Observação: Havendo empate, a partida será decidida nos pênaltis.

Categoria – sub 9
1 ª Fase Classificatória
Serão 8 equipes organizadas em 2 grupos de 4 times cada. Os confrontos acontecerão dentro do grupo onde os dois
melhores pontuadores de cada grupo se classificam para as semifinais. Os vencedores da semifinal se enfrentarão na
final Ouro. Já as equipes que não conquistarem a vitória na semifinal disputarão a final Prata.
2ª Fase - Semifinal
Jogo 1

1º Colocado - Grupo 1

X

2º Colocado - Grupo 2

Jogo 2

1º Colocado - Grupo 2

X

2º Colocado – Grupo 1

*Nessa fase, haverá vantagem de empate para os melhores colocados da fase de grupos.
3ª Fase – Final Ouro
Vencedor do Jogo 1

X

Vencedor do Jogo 2

3ª Fase – Final Prata
Perdedor do Jogo 1

X

Perdedor do Jogo 2

*Observação: Havendo empate, a partida será decidida nos pênaltis.

Categoria – sub 11
1 ª Fase Classificatória
Serão 6 equipes organizadas em 2 grupos de 3 times cada. Os confrontos acontecerão fora do grupo ou seja, times do
grupo 1 enfrentarão os times do grupo 2. Os dois melhores pontuadores de cada grupo se classificam para as
semifinais. Os vencedores da semifinal se enfrentarão na final Ouro. Já as equipes que não conquistarem a vitória na
semifinal disputarão a final Prata.
2ª Fase - Semifinal
Jogo 1

1º Colocado - Grupo 1

X

2º Colocado - Grupo 2

Jogo 2

1º Colocado - Grupo 2

X

2º Colocado – Grupo 1

*Nessa fase, haverá vantagem de empate para os melhores colocados da fase de grupos.
3ª Fase – Final Ouro
Vencedor do Jogo 1

X

Vencedor do Jogo 2

3ª Fase – Final Prata
Perdedor do Jogo 1

X

Perdedor do Jogo 2

*Observação: Havendo empate, a partida será decidida nos pênaltis.

8.7 - Calendários dos jogos Pompéia e Ceasa

● 1ª Rodada– 21/10/2018 - Abertura na Playball Pompéia
● 2ª Rodada – 11/11/2018 - Playball Ceasa
● 3ª Rodada – 25/11/2018 - Playball Pompéia
● 4ª Rodada – Semifinal - 02/12/2018 - Playball Ceasa
● 5ª Rodada – Final - 09/12/2018 – Playball Pompéia

IMPORTANTE
Para Visualizar fotos dos jogos, saber qual time seu filho vai jogar, quais os horários dos jogos,
etc. acesse:
www.playball.com.br/campeonatos
SUB 7: http://campeonatos.playball.com.br/Home/Campeonatos/2333
SUB 9: http://campeonatos.playball.com.br/Home/Campeonatos/2334
SUB 11: http://campeonatos.playball.com.br/Home/Campeonatos/2335

