
ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO
EJC – NOVA DESCOBERTA

I CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY PARA EJC's

DISPOSIÇÕES GERAIS

O  CAMPEONATO  DE  FUTEBOL SOCIETY PARA EJC's  visa  integrar  os  EJC's
participantes, uma vez que vai durar alguns meses em jogos semanais, e além disso, visa dar uma
ajuda financeira na premiação ao EJC campeão. Este é o intuito central deste campeonato. Qual
prática fora desse sentido não é parte do espírito do EJC de modo geral. O EJC Nova Descoberta é
o “organizador” do campeonato em uma parceria com a ARENA BOLA DE OURO, no Vasco da
Gama,  na  pessoa  de  seu  Dono/Administrador  Hugo  Mateus,  que  por  sua  vez  também  estará
auxiliando nos jogos e em outras questões relativas ao campeonato. Todos os valores arrecadados
com INCRIÇÕES, TAXAS, ETC...  são direcionados as premiações (dinheiro,  troféus, medalhas
personalizadas),  manutenção e despesas com o campo (aluguel  de modo geral)  e com material
administrativo do campeonato,  e todo o “lucro” apurado será destinado ao caixa do EJC Nova
Descoberta, visando de agora o seu IV EJC.

REGULAMENTO

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL;

1.1 – Jogos aos sábados,  entre 18h  e 21h  na Arena Bola de Ouro (Rua Vasco da Gama, próx ao
SESI e 13 do Vasco).

2. INSCRIÇÕES, VALOR E CUSTOS;

2.1 – Pagamento  até  15 de  setembro – R$  80,00 por equipe!  - Cientes de que a cada rodada, a
equipe paga “taxa de arbitragem” e manutenção do campo no valor de R$ 40,00.
2.2 – Entrega das fichas de inscrição até  15 de  setembro, com o preenchimento total dos itens
descritos na ficha, com a assinatura do responsável pela equipe. Só pode participar apenas quem já
fez EJC e/ou ECC, e  uma vez que a ficha é entregue, a comissão organizadora do campeonato fará
contato com as coordenações gerais dos EJCs em questão para confirmar os dados descritos nas
fichas.

3. DOS ATLETAS;

3.1 – Inscrição de no mínimo 10 e no máximo 15 atletas, por equipe.
3.2 –  Devem jogar devidamente calçados com sapato de Futsal ou sapato específico para  futebol
Socyete. Não será permitido jogar de chuteira de travas para campo de grama natural ou areia, nem
descalço.
3.3 – A cada rodada o atleta deve apresentar um documento oficial com foto, tipo RG ou CNH. A
não apresentação do documento do atleta não permite a sua participação na rodada em questão. 



4. DAS EQUIPES;

4.1 – Devidamente padronizadas com Camisas e calções obrigatoriamente iguais, e se possível,
numeradas.
4.2 – Cada equipe precisam entregar a documentação 20 minutos antes de seus jogos, junto com a
taxa de arbitragem (R$ 40,00) e estar em campo com no mínimo 4 jogadores de linha, 1 goleiro e 1
jogador reserva na hora determinada para a partida, podendo ter uma tolerância de até 10 minutos.
Caso complete o tempo, e o time em questão não esteja completo desse modo em campo, o time
adversário é contemplado vencedor do jogo pelo placar de 3x0. 

5. DAS REGRAS BÁSICAS DE JOGO;

5.1 – Equipes de 4 jogadores de linha e 1 goleiro.
5.2 – Evidentemente, fica proibida a pronúncia de palavrões e jogadas mais ríspidas, ou agressões
verbais e físicas.  A punição para os palavrões fica a critério da arbitragem dos jogos, sentindo a
intensidade de cada momento, podendo ter uma tolerância ou não, uma vez que no futebol os nervos
se exaltam. O árbitro do jogo é quem sente a intensidade de cada atitude e pune como achar melhor.
5.3 – Não é  tolerável  qualquer  tipo  de  procedimento  desrespeitoso  (verbal  ou  físico)  contra  a
arbitragem e seus auxiliares.
5.4 – O atleta que receber cartão amarelo no jogo, sai e outro que está no banco entra, porém não é
anulado o cartão amarelo deste atleta. Após 2 minutos fora de campo, ele já poderá voltar, e se
tomar um segundo cartão, a arbitragem precisa expulsá-lo de campo, e o time em questão fica com
um jogador a menos.
5.5 - Os cartões amarelos não são cumulativos aos próximos jogos, porém o atleta que tomar cartão
vermelho precisa cumprir um jogo de suspensão. Exemplo: o atleta toma cartão vermelho direto, ou
toma 2 cartões amarelos num jogo e consequentemente o vermelho, desse modo, além de ficar de
fora do jogo em questão, cumpre o seu próximo jogo de suspensão, podendo voltar só após cumprir.
A mesma regra vale para as semifinais e final.
5.6 – Os jogos serão realizados por 2 tempos de 20 minutos, com 5 minutos de intervalo.

6. FORMATO DO CAMPEONATO;

6.1 – 2 Grupos – Cada um com 4 times.
1ª Fase – Dentro do seu grupo, todos se enfrentam. Passará o 1º e 2º colocado de cada grupo.
2ª Fase – 4 Times, para disputar as semi-finais. 
3ª Fase – Final do campeonato.
6.2 – Não teremos disputa pelo 3º lugar.
6.3 – Jogos Disputados semanalmente sendo que cada time vai folgar uma rodada, na primeira fase. 
6.4 – O chaveamento dos grupos será definido por sorteio a combinar com os representantes de
cada equipe.
6.5 – Teremos a flexibilidade de poder mexer em algumas datas de jogos caso seja comum acordo
entre os representantes de equipes por eventuais compromissos com seus EJCs, etc...
6.6 – Cada equipe poderá acompanhar a tabela de jogos e outras informações que iremos criar no
FUTLOG, na internet. 

OBSERVAÇÃO – No caso de empate de pontos, para se classificar à segunda fase, nós vamos
adotar os seguintes critérios:

1 – Número de Vitórias | Empates
2 – Saldo de gols
3 – Quantidade de cartão amarelo



4 – Quantidade de cartão vermelho

7. PREMIAÇÕES; 

7.1 – Troféu para equipe campeã + Medalhas.
7.2 - Medalhas para a equipe em 2ª lugar.
7.3 – Troféu para o artilheiro do campeonato.
7.4 – Troféu para o goleiro menos vazado.
7.5  –  Valor  de  R$  800,00  para  a  equipe  campeã.  O  VALOR  SERÁ  ENTREGUE
ECLUSIVAMENTE  EM  MÃOS  A COORDENAÇÃO  GERAL DO  EJC  EM  QUESTÃO
REPRESENTADO PELO TIME CAMPEÃO. *Fica a cargo da coordenação geral do EJC
campeão escolher o que fazer com o prêmio. Independente disso, o valor só será entregue a
coordenação geral do EJC campeão.

8. DO ESPAÇO:

8.1 – A Arena Bola de Ouro é um ambiente que trabalha com Bar/Lanchonete próprio. Desse modo, 
é proibido levar qualquer tipo de comida ou bebida para consumir e/ou revender na Arena!

8.2 – Fica proibido o consumo de qualquer bebida alcoólica pré/durante o jogo em questão. Poderá 
consumir normalmente no ambiente de jogo, após o término da partida.

Este regulamento pode sofrer mudanças.


