
 

16º TORNEIO ESTADUAL DE FUTEBOL SUÍÇO MASTER/2017 

 

 

           

             REGULAMENTO 

 

 

 

 Art. 1º. O 16º Torneio Estadual de Futebol Suíço Máster, será 

organizado pela Comissão Estadual de Esportes da OAB/SC, 

devendo a ela serem dirigidas as inscrições, requerimentos, 

recursos ou quaisquer outros atos referentes ao presente 

evento, via internet pelo e-mail comissões@oab-sc.org.br e/ou 

julianobizatto@hotmail.com   

 

Parágrafo único – Juntamente com a ficha de inscrição, deverá 

o representante da equipe emitir um boleto junto à página da 

OAB/SC no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) à título de 

inscrição. 

  

Art. 2º. O torneio será disputado pelas equipes que procederem 

tempestivamente sua inscrição em ficha padronizada, junto a 

Comissão Organizadora do evento. 

 

Art. 3º. A ficha de inscrição é padronizada e considerada parte 

integrante deste regulamento, devendo nela constar o nome 

completo do participante com o respectivo número de registro 

na OAB/SC, o nome do representante da equipe, seu telefone 

e e-mail, para fins de comunicações oficiais.  

 

Art. 4º. Poderão ser inscritos advogados de qualquer subseção, 

com 35 anos completados até 11/11/2017, sendo a única 

exceção para goleiros, que será idade livre, no entanto, todos 

devidamente registrados na OAB/SC. 

 

Art. 5º. A equipe poderá ser composta por advogados de varias 

regiões do Estado, independente da Subseção. 
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Parágrafo 1º. Cada equipe poderá inscrever até 20 (vinte) 

advogados. 

 

Art. 6º. Não é permitida a participação de advogado que 

esteja com seu registro na OAB/SC na condição de licenciado, 

suspenso ou cancelado, sendo o mesmo considerado irregular 

na competição. 

 

 Art. 7º. A forma de disputa do torneio será aquela que, 

mediante o número de equipes inscritas, e que melhor atender 

às peculiaridades do evento, considerando ainda a 

disponibilidade de tempo e instalações esportivas. 

 

Art. 8º. Os jogos serão disputados em dois tempos de 20 (vinte) 

minutos. 

 

Art. 9º. O torneio será realizado na Sede Balneária da OAB/SC, 

no dia 11 de novembro de 2017, havendo impossibilidade por 

motivo de chuva existirá à possibilidade de cancelamento do 

torneio ou ainda remanejamento dos jogos, conforme decisão 

da Comissão de Esportes da Seccional. 

 

Art. 10º. Em todos os jogos será preenchida a respectiva súmula 

oficial da OAB/SC, devendo ser assinada por todos os atletas 

participantes, capitão e árbitro. 

 

Parágrafo. 1º: É obrigatória a apresentação da Carteira da 

OAB/SC (Cédula de identidade) ao mesário, no início de cada 

partida. 

 

Parágrafo. 2º: Deverão constar na súmula o cartão vermelho e 

azul, eventualmente aplicado ao atleta e demais ocorrências 

que mereçam registro. 

 

Art. 11º. As equipes deverão participar com uniforme completo 

padronizado, inclusive com numeração nas camisas, sendo 

expressamente vedado o uso de chuteiras de futebol de 

campo. 

 



 

Art. 12º. Cada equipe poderá ter, no máximo, oito atletas em 

campo, sendo um goleiro e sete jogadores de linha. 

 

Parágrafo Único. A Comissão de esportes da Seccional poderá 

alterar o número de atletas que poderão estar em campo, 

dependendo da estrutura dos campos que se disputarão as 

partidas. 

 

Art. 13º. O número mínimo para iniciar ou prosseguir uma 

partida será de seis atletas. 

 

Art. 14º. Se, por qualquer motivo, uma equipe ficar com cinco 

ou menos atletas em campo, o árbitro dará por encerrada a 

partida, sendo considerado o placar existente no momento da 

interrupção. 

 

Parágrafo Único. Se, no momento da interrupção, o placar 

apresentar empate ou estiver favorável à equipe que motivou 

a interrupção, será ela considerada perdedora pelo escore de 

1 x 0, devendo ficar registrado em súmula, inclusive os gols 

desconsiderados à equipe motivadora da interrupção. 

 

Art. 15º. Na hipótese do artigo anterior, se, a equipe ficar com 

cinco ou menos atletas em campo por motivo de suspensão 

por cartão azul, o último atleta a receber o referido cartão 

permanecerá no jogo até o cumprimento da suspensão pelo 

atleta anterior. 

 

Art. 16º. É livre e ilimitada as substituições, podendo o atleta 

substituído, retornar na mesma partida. 

 

Art. 17º. Os atletas estarão sujeitos ao recebimento de cartões 

disciplinares, na seguinte graduação: 

 

      a) amarelo – advertência; 

      b) azul – suspensão por dois minutos; 

      c) vermelho – expulsão. 

 



 

Art. 18º. O atleta expulso, em virtude do cartão vermelho, fica 

automaticamente suspenso para o próximo jogo, sem prejuízo 

de sofrer outras sanções impostas pela Comissão Disciplinar. 

 

Art. 19º. Não haverá impedimento e as cobranças serão sempre 

indiretas, com exceção dos escanteios e penalidades máximas. 

 

Art. 20º. Quando da cobrança de faltas ou escanteios, o atleta 

adversário deverá obedecer uma distância de quatro metros 

entre ele e a bola. 

 

Art. 21º. O goleiro não poderá defender com as mãos as bolas 

recuadas com os pés e as provenientes da cobrança de lateral 

efetuadas pelos seus companheiros de equipe. 

 

Art. 22º. Na hipótese da competição ser disputada sob o 

sistema de rodízio, onde todos jogam entre si, a vitória valerá 03 

pontos e o empate 01 ponto. 

 

Art. 23º. Se a competição for disputada sob o sistema 

eliminatório e, em caso de empate na partida, o desempate 

será procedido através de cobrança alternada de pênalti, em 

uma única série de 03 pênaltis, permanecendo empatada, em 

série de 01 pênalti alternados até ocorrer o desempate. 

 

Art. 24º. A classificação geral, no caso do sistema de rodízio, 

será procedida pelo critério de pontos. Sendo classificada em 

1º lugar a equipe que obtiver o maior número de pontos e assim 

sucessivamente. 

 

Parágrafo Único: Na hipótese de empate em número de 

pontos, na classificação geral, será obedecido o seguinte 

critério para desempate: 

 

    a) maior número de vitória; 

            b) confronto direto; 

    c) melhor saldo de gols; 

    d) maior número de gols pró; 

            e) sorteio público. 



 

 

Art. 25º. Serão premiadas as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º 

lugares, como também, o atleta artilheiro e o goleiro da equipe 

menos vazada. 

 

Art. 26º. O prazo para impugnação de partida esgotar-se-á 48 

horas após o término da última partida, devendo o recurso ser 

por escrito e encaminhado ao Presidente da Comissão Estadual 

de Esportes, que instituíra Comissão Especial Julgadora, que 

deverá julgar o recurso em instância única. 

 

Art. 27º. A denúncia de participação de advogado irregular, cf. 

art. 6º, poderá ser oferecida a qualquer tempo, por qualquer 

inscrito ou responsável por equipe, desde que antes de 

encerrada a competição. 

 

Art. 28º. Será eliminada da competição a equipe que jogar 

com atleta irregular, sendo desconsideradas todas as suas 

partidas realizadas, impondo-se derrota por 1 x 0, inclusive, para 

os jogos ainda não realizados, não se computando os gols 

marcados ou sofridos. 

 

Art. 29º. As penalidades poderão ser desde a suspensão pura e 

simples até a exclusão da competição dependendo da 

gravidade do fato, inclusive sem prejuízo da comunicação ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SC. 

 

Art. 30º. A Comissão Disciplinar aplicará as normas 

estabelecidas neste regulamento e nos casos não previstos 

adotará o Regulamento Geral da Comissão de Esportes 

Estadual da OAB/SC e o CBJD. 

 

Art. 31º. Todos os participantes deverão respeitar os princípios 

esportivos e normas disciplinares previstas neste regulamento, 

tendo como premissa a sua finalidade que é promover o 

congraçamento entre os participantes através do esporte-lazer. 

 



 

Art. 32º.  O presente regulamento terá validade apenas para o 

16º Torneio Estadual de Futebol Suíço Máster, entrando em vigor 

imediatamente, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Florianópolis, 02 de outubro 2017. 

 

 

 

 

 

Juliano Conrado Bizatto 

Presidente da Comissão de Esportes da OAB/SC 

 

 

 


