UNILIGAS

COPA DOS CAMPEÕES UNILIGAS – 2015
REGULAMENTO
DA DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Art. 1º Á COPA DOS CAMPEÕES UNILIGAS 2015, será disputada pelas 7
(sete) equipes Campeãs e as 7(sete) equipes Vice Campeãs das principais
competições das Ligas que compõem a Uniligas, mais a equipe Campeã da Copa
dos Campeões Uniligas 2014, totalizando 15 (quinze) equipes participantes.
§ - Não sendo possível a presença das equipes Campeãs e Vices
Campeãs, serão chamadas as equipes 3ª,4ª colocadas das mesmas
competições.
A cidade promotora da competição (São Bernardo do Campo) é detentora dos
direitos relacionados a mesma no ano de 2015, e responsáveis pela aplicação
desse regulamento, bem como por elaborar, alterar e dar cumprimentos á tabela
de jogos composta de locais, datas e horários previamente definidos, segue
conforme o disposto neste Regulamento, no Código Desportivo do C.B.J.D.
Art. 2° - Participarão desta Edição as equipes a seguir relacionadas:
1º. EC. DER (S.B.C.)
2º. SE. CORINTHIANS (S.B.C.)
3º. EC. ORLANDINA (S.B.C.)
4º. DRAGÕES NOVA MAUÁ (MAUÁ)
5º. EC. HELIDA ( MAUÁ)
6º. GEC. GUARACIABA ( S.A.)
7º. EC. MARAJOARA (S.A.)
8º. S.E.R.U. JABAQUARA FC. (S.C.S.)
9º. INTERNACIONAL SC. (S.C.S.)
10º. A.D. GUERREIROS DA VILA (R.G.S.)
11º. EC. V. SÃO JOÃO (R.G.S.)
12º. EC. LEÕES DA BAIXADA ( DIADEMA)
13º. ESTRELA AZUL FA. ( DIADEMA)
14º. EC. COMERCIAL (R. Pires)
15°. ALVINEGRO FC. (R. Pires)
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DO SISTEMA DE DISPUTA
Art. 3°. - A Competição, com 15 (quinze) participantes, terá inicio em:
30 de agosto de 2015.
§ 1 º. O mando de jogo das partidas será determinado pela organização do
torneio, sendo mandante o clube que figurar no lado esquerdo da tabela.
§ 2º. Os clubes não poderão, em nenhuma hipótese, promover a inversão de
mando de campo.
§ 3º. Inscrição de jogadores até dia 19 de agosto de 2015, através da ficha de
inscrição via e:mail: uniligas@hotmail.com a mesma preenchida.
PRIMEIRA FASE
Art. 4°. – Na Primeira fase os clubes jogarão em sistema de mata 01 jogo, onde
os confrontos se darão através de sorteio na sede da liga (LFASBC) no dia da
festa de abertura da 3ª COPA DOS CAMPEÕES UNILIGAS 2015, (14 DE
AGOSTO 2015) Classificando-se para segunda fase a equipe vencedora, em
caso de empate no tempo normal a decisão será em cobranças de penalidades
máximas, sendo 05 cobranças alternadas para cada equipe e persistindo o
empate serão cobradas penalidades alternadas até que se obtenha o vencedor.
SEGUNDA FASE
Art. 5°. – A Segunda fase da Competição será disputada pelos 07 (sete) Clubes
classificados na primeira fase, mais uma equipe CAMPEÃ DA 2º COPA DOS
CAMPEÕES UNILIGAS 2014 (ESPORTE CLUBE DER), somando-se 08 (oito)
equipes.
As equipes jogarão em sistema de mata 01 jogo, classificando-se para terceira
fase a equipe vencedora, no caso empate no tempo normal a partida será
decidida através de penalidades máximas, sendo 05 (cinco) cobranças alternadas
para cada equipe e persistindo o empate, serão cobradas penalidades alternadas
até que se obtenha o vencedor.
CHAVEAMENTO
JOGO 1 - VENCEDOR DO JOGO 1

X

VENCEDOR DO JOGO 7

JOGO 2 - VENCEDOR DO JOGO 2

X

VENCEDOR DO JOGO 6

JOGO 3 - VENCEDOR DO JOGO 3

X

VENCEDOR DO JOGO 5

JOGO 4 - VENCEDOR DO JOGO 4

X

CAMPEÃO 2014
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TERCEIRA FASE
Art. 6°. – Na terceira fase da competição será disputada pelas 04 (quatro)
equipes classificadas da segunda fase, sistema de mata 01 jogo. No caso empate
no tempo normal a partida será decidida através de penalidades máximas, sendo
05 (cinco) cobranças alternadas para cada equipe e persistindo o empate, serão
cobradas penalidades alternadas até que se obtenha o vencedor.
CHAVEAMENTO
JOGO 1 - VENCEDOR DO JOGO 1

X

VENCEDOR DO JOGO 4

JOGO 2 - VENCEDOR DO JOGO 2

X

VENCEDOR DO JOGO 3

FASE FINAL
Art. 7°. – Final será disputada em uma única Partida, No caso empate no tempo
normal a partida será decidida através de penalidades máximas, sendo 05 (cinco)
cobranças alternadas para cada equipe e persistindo o empate, serão cobradas
penalidades alternadas até que se obtenha o vencedor.
PARTIDA FINAL
JOGO 1 - VENCEDOR DO JOGO 1

X

VENCEDOR DO JOGO 2

Art. 8°. – Duração das partidas será de 02 tempos de 40 (quarenta minutos) com
intervalos de 10 (dez minutos).
DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DE JOGO DOS ATLETAS
Art. 9°. – Cada equipe poderá inscrever no mínimo 11 (onze) e no Maximo 30
(trinta) jogadores sendo que poderão ser inscritos 10(dez) novos atletas de
qualquer equipe que tenha disputado na mesma cidade a mesma competição por
outra equipe de sua mesma cidade, desde que a equipe não esteja atuando na 3ª
COPA DOS CAMPEÕES UNILIGAS 2015. OBS: Será solicitado a liga de
origem copia da sumula da ultima partida pelo Campeonato Municipal de
sua cidade em 2015. Cada associação poderá fazer 07 (sete) substituições e
ter no Maximo 11 atletas no banco de reserva devidamente uniformizados.
1º Em caso de jogador irregular a equipe será eliminada da competição
em andamento e do ano seguinte (2016) e será de total responsabilidade
das equipes.
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2º Fica expressamente proibido atuar na 3ª COPA DOS CAMPEÕES
UNILIGAS 2015, jogadores profissionais com contrato ativo ou não.
Art. 10°. – Os documentos aceitos para as partidas serão: R.G./ C.N.H.
ORIGINAIS, a não apresentação de um desses documentos o impedirá (jogador)
de participar da partida.
Art. 11°. – O atleta, ou qualquer membro da Comissão Técnica expulso de
campo fica automaticamente impedido de participa da próxima partida,
independentemente de outras punições que possa vir a sofrer.
Art. 12°. – Os cartões amarelos não serão acumulativos, só será permitida a
inclusão de atletas na partida ate o termino do 1º tempo. Somente poderão ficar
no banco de reservas os jogadores inscritos no campeonato, 1 Técnico, 1
Massagista e um Dirigente, devidamente uniformizados e identificados.
DOS UNIFORMES
Art. 13°. – Quando houver coincidência de uniforme, a equipe mandante será
obrigada a trocar de uniforme, terá uma tolerância de 20 (vinte) minutos, sob
pena do arbitro não realizar a partida considerando-se vencedora a equipe
visitante.
§ 1º.- O arbitro poderá determinar a troca de camisa do goleiro, quando a mesma
confundir com o uniforme das equipes.
§ 2º.- A Caneleira faz parte do uniforme do atleta e seu uso obrigatório.
ARBITRAGEM
Art. 14°. – A arbitragem da 3ª COPA DOS CAMPEÕES 2015 estará a cargo de
Empresa ou Associação contratada pela Comissão Organizadora.
Art. 15°. – Os atletas ou dirigentes, que agredir o arbitro, seus auxiliares ou
qualquer representante será ELIMINADO DOS CAMPEONATOS PROMOVIDOS
PELA UNILIGAS E TAMBEM SERA COBRADA UMA MULTA DE 01 (UM)
SALARIO MINIMO POR AGRESSOR. A PARTIDA SERA ENCERRADA E A
EQUIPE INFRATORA PERDERÁ OS PONTOS DA PARTIDA EM PROL DO
SEU ADVERSÁRIO.
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Art. 16°. – Em caso de invasão de campo por parte da torcida, e/ou arremesso de
objetos para dentro do campo, como rojões, bombas, pedras, garrafas, etc.
Dependendo da gravidade do fato á partida poderá ser encerrada imediatamente
e a Associação ou associações serão responsabilizadas, e poderão perder os
pontos da partida (ELIMINADA).
§ 1º.- Os casos considerados graves após analise da Comissão Organizadora
das súmulas das partidas poderão ser encaminhadas para o Tribunal de Justiça Desportiva de São Bernardo do Campo para as devidas providências.
-2º - Esta expressamente proibidos fogos de artifícios nas dependências dos
complexos esportivos.
DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Art. 17°. – A COMISSÃO ORGANIZADORA reserva-se o direito de aplicar
punições as equipes e participantes que provocarem distúrbio, ameaças,
agressões ou qualquer ato que prejudique a competição, mesmo que este ato
seja por parte da torcida da Associação, poderá ser eliminada da atual Copa e
podendo esta eliminação estender-se aos exercícios de 2.016 a 2.017.
- 1º - Caberá a equipe “ prejudicada”, efetuar a denuncia junto a comissão
organizadora dentro de um prazo de vinte e quatro horas (24h).
- 2º Caso a equipe infratora queira entrar com recurso, este será aceito pela
comissão organizadora mediante a um pagamento de dois mil reais (2,000.00),
no prazo de vinte e quatro horas (24h), após a denuncia.
DAS PREMIAÇÕES
Art. 19°. – A Premiação da 3ª Copa dos Campeões Uniligas 2015 será da
seguinte forma:
1º LUGAR Troféu e medalhas, R$ 1.500,00
2º LUGAR Troféu e medalhas, R$ 1.000,00
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Será eleita na festa de encerramento, a seleção da Copa, que será escolhida
pela organização, ao longo da competição.
Na mesma festa de encerramento citada, também serão entregues os prêmios
para:
-Goleiro menos vazado
-Artilheiro
-Melhor treinador
-Craque da Copa
A seleção será formada no seguinte modelo:
Melhor- Goleiro, lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro, lateral esquerdo,
volante 1, volante 2, meia 1, meia 2, atacante 1 e atacante 2. (Formação tática
para escolha dos melhores de cada posição sujeita a alterações, conforme o
desenvolvimento da Copa).
DA COMPETIÇÃO GERAL
Art. 20°. – As equipe deverão apresentar-se para o jogo até o horário préestabelecido, devidamente uniformizado e com a documentação dos jogadores
em ordem. A equipe que não se apresentar em campo até 20 (vinte) minutos de
tolerância será considerada perdedora por W.O. Apresentar-se no campo dentro
do horário, significa ter mínimo 7 (sete) atletas uniformizados e em condições de
iniciar a partida.
Art. 21°. – Como medida de ordem administrativa e técnica, indispensável à
segurança e normalidade da competição, no local destinado ao banco de
reservas, só poderão permanecer os atletas reservas, mais 01 (um)
TREINADOR, 01 (um) MASSAGISTA, 01 (um) PREPARADOR FISICO e 01
(um) MÉDICO, sendo que os mesmos serão identificados com a apresentação de
um Documento válido em Território Nacional.
§ 1º.- No que se refere ao Preparador Físico e ao Médico os mesmos deverão ser
diplomados e apresentarem o registro em seus respectivos Conselhos.
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Art. 22°. – Ambas as equipes deverão apresentar ao Representante da partida 02
(duas) bolas em condições de jogo cada uma. Caberá ao árbitro da partida
verificar as condições das bolas.

Art. 23°. – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da
Copa.
Art. 24° . _ Cláusula Compromissória.

A organização da Copa através da cidade de São Bernardo do Campo, Liga de
Futebol Amador de São Bernardo do Campo e patrocinadores, não se
responsabilizarão por acidentes ocorridos com participantes, atletas, dirigentes,
torcedores e pessoas ligadas direta ou indiretamente ao evento, ou por estes
causados a torcedores antes, durante e após as partidas, bem como por
indenizações de qualquer espécie, oriundas de participações das equipes na 3ª
Copa dos Campeões Uniligas 2015.

Único: Ficam todas as equipes participantes seus atletas e dirigentes, que
este campeonato será divulgado através de mídia, Jornal. Radio, TV, SITES,
ficando a Liga de Futebol Amador de São Bernardo do Campo, UNILIGAS e
as redes divulgadoras, isentas de qualquer ônus referente a direitos de
imagem.
§

BOA SORTE A TODOS.
ALTERADO DIA 25 DE AGOSTO DE 2015 AS 16:15HS
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