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REFLEXÃO 

Em contato com o futebol têm-se percepções tão diferenciadas 
que nos fazem refletir sobre a sociedade, muito mais que o futebol. 

A intolerância é presença contínua! Vejo jovens e adultos a não 
conseguirem controlar os seus ímpetos mais violentos, as suas respostas 
primárias, perante ações levadas a cabo sobre si. Incomoda-me ver em 
equipes, seja na categoria amador, veteranos ou cinquentão a maltratarem-
se como adversários num campo de batalha. Porém isso é um retrato social, 
pois não é o futebol que desponta tais atos, é a sociedade, o meio que 
influencia o homem.  

Com isso o futebol deixou de ser um esporte de paz. O futebol 
hoje em dia é motivo para briga, pancadaria e até morte. 

Ou seja, o futebol virou motivo para brigas, o que era um 
programa de lazer virou um programa de brigas. Alguns jogadores, 
dirigentes e torcedores vão participar do jogo com o intuito já de brigar. 
Sinceramente, sonho para que um dia possamos finalmente ir a um estádio 
e ver um bom jogo, comemorar uma vitória ou saber reconhecer o 
merecimento do adversário. 

Por isso, quero chamar sua atenção para a importância do 
adversário, sem ele (o adversário) não é possível cumprir o seu objetivo. 
Competindo, você é “desafiado” por seu adversário, tal como “desafia” a 
ele. Não para “destruí-lo” ou subjugá-lo, logo nunca o poderei considerar 
como um inimigo, mas sempre como alguém que me ajuda a superar, a 
desenvolver as minhas habilidades, a demonstrar as minhas carências e 
insuficiências e consequentemente alguém que me “convida” a treinar cada 
vez mais e melhor, a por mais empenho na minha preparação.   

Pensando nisso, a Pelada dos Amigos da Acadepol realiza 
este evento, com o objetivo de estimular a prática esportiva, proporcionar 
opções de lazer e comunhão com os amigos, e não para ser um ringue ou 
uma arena de lutas e inimizades. Boa pelada a todos. 

 

A COMISSÃO 
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DO LOCAL 
Art. 1º. Os jogos serão realizados todos os sábados (das 16h00 às 18h00 
horas), no campo da Academia de Ensino da Polícia Civil – ACADEPOL 

DOS MEMBROS DA COMISSÃO 
Art. 2º. Fazem parte da Comissão da Pelada dos Amigos os membros 
abaixo relacionados, cuja função é gerir a pelada, além de julgar e aplicar 
sanções de caráter desportivo: 
✓ Clébio - Presidente 
✓ Junio – Vice-Presidente 
✓ Odilon – Secretário/Tesoureiro 
✓ Robson – Diretor de Esportes. 

DO VALOR DA MENSALIDADE 
Art. 3º. O valor da mensalidade será de R$ 50,00 (cinquenta reais), devendo 
ser paga no segundo sábado de cada mês. 

DA INADIMPLÊNCIA 
Art. 4º. O mensalista que atrasar o pagamento (2º sábado do mês – data 
limite do pagamento mensal) será impedido de participar das partidas, 
e somente poderá retornar após regularizar todas as pendências. 

O mensalista que atrasar o pagamento por 01 (um) mês será 
excluído do grupo. 

Será considerado inadimplente o peladeiro que não respeitar a data 
limite para o pagamento da mensalidade, conforme estipulado no “Art. 4º” 
deste regulamento. Caso for constatada inadimplência, sem a devida 
justificativa e acatamento pelos membros da Comissão, esta, adotará o 
seguinte procedimento: 

1. Comunicar formalmente o peladeiro de sua condição, informando 
ainda, do seu possível desligamento da pelada; 

2. Caso o peladeiro justificar os motivos, este poderá retornar ao 
grupo, desde que, regularize as mensalidades em atraso. 

Se algum participante por algum motivo vier a sair da pelada, ele deverá 
comunicar seu desligamento (quando definitivamente) ou seu 
licenciamento (quando temporariamente) a comissão organizadora bem 
como regularizar sua situação financeira.  
3. A ausência do peladeiro por qualquer motivo, NÃO O ISENTA DO 
PAGAMENTO DA MENSALIDADE. 
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DOS CRITÉRIOS DE PRIORIDADE 
Art. 5º. Para o atleta poder iniciar a pelada será seguido o critério da ordem 
de chegada (20 primeiros) e/ou a critério dos treinadores em comum 
acordo, desde que: 
❖ Esteja com os pagamentos em dia; 
❖ Não tenha faltado na pelada anterior, exceto se a falta tiver sido 

antecipadamente comunicada através do canal de comunicação da 
Pelada WhatsApp. 

§1º.  Fica a critério de o peladeiro colocar ou não o seu nome na lista de 
chegada na hora que ele chegar.  
§2º.  Só poderá colocar o nome na lista o peladeiro que estiver presente. 
Fica vedado colocar o nome na lista de algum peladeiro que ainda não 
estiver presente na pelada. 

DA ESCOLHA DOS TIMES 
Art. 6º. A escolha dos times será feita por dois dos integrantes da 
Comissão, escolhidos por mútuo acordo entre eles, sendo feito o sorteio 
pelo sistema de “par” ou “ímpar” para decidir quem começa a escolha. 
Parágrafo Único - A escolha deverá ter em conta as posições em que cada 
um atua, para equilibrar ao máximo os times e será por três meses 
consecutivos. 

DOS EQUIPAMENTOS 
Art. 7º. É obrigatório o uso do uniforme da PELADA, QUEM ESQUECER 
ALGUM ITEM NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA PELADA. 

OBS.: É VEDADO O EMPRÉSTIMO DE QUALQUER PEÇA DO 
UNIFORME POR OUTRO ATLETA. 

DURAÇÃO DA PARTIDA 
Art. 8º. A partida terá a duração de 90 minutos. 

DA ARBITRAGEM 
Art. 9º. Será contratado um trio de árbitros que receberá cachê previamente 
combinado por sua participação. Terá a obrigação de se apresentar 
adequadamente uniformizado e a sua conduta se restringe simplesmente na 
aplicação das regras do jogo, sem nenhum tipo de ofensa aos jogadores. 
§1º. Se precisar faltar, deverá avisar aos Administradores com 
antecedência, bem como enviar um substituto. 

DAS PUNIÇÕES 
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Art. 10º. Todo o participante que for advertido com cartão vermelho, 
cumprirá automaticamente uma partida e não poderá ser substituído por 
outro atleta. 

✓ Caso queira participar da próxima pelada terá que pagar uma taxa 
de R$ 100,00 (cem reais), isso, dependendo do motivo da expulsão. 
Exemplo: (mão na bola, segurar/agarrar o adversário, reclamação, 
retardar a partida etc.). 

✓ O atleta que agredir seu companheiro será AUTOMATICAMENTE 
EXIMINADO DA PELADA. 

✓ O atleta que for expulso 10 (dez) vezes durante o ano, SERÁ 
EXCLUÍDO DA PELADA. 

Art. 11º. Todo o participante da pelada que decidir de livre e espontânea 
vontade abandonar uma partida durante o decorrer dela, ficará impedido de 
jogar novamente. 

DA ESTATÍSTICA  
Art. 12º. Haverá em todas as peladas a recolha de dados que permitam 
manter uma estatística do “placar”, dos “gols” e dos “cartões”. Essa recolha 
deverá ser feita pelo árbitro da partida. 

DA ISENÇÃO 
Art. 13º. Os componentes da Comissão Organizadora e os goleiros são 
isentos da mensalidade. Porém, os goleiros têm a obrigação de confirmar 
presença antecipada através do grupo Whatsapp da pelada. 

DAS OBRIGAÇÕES MENSAIS 
PAGAMENTOS DOS CUSTOS FIXOS 

Art. 14º. O valor do aluguel mensal do campo será de R$ 500,00 
(quinhentos reais), por mês. 
✓ O valor da taxa de arbitragem será de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) 

por partida. Poderá variar de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) a R$ 
900,00 (novecentos reais), por mês. 

✓ O valor da água mineral (garrafão de 20 Lts), poderá variar de R$ 120,00 
(cento e vinte reais) a 150,00 (cento e cinquenta reais). 

✓ O valor da gratificação dos goleiros, poderá variar de R$ 320,00 
(trezentos e vinte reais) a 400,00 (quatrocentos reais), por mês. 

✓ O valor das frutas, poderá variar de R$ 240,00 (duzentos e quarenta 
reais) a 300,00 (trezentos reais), por mês. 
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✓ Os custos totais/mês poderão variar de R$ 1.900,00 (mil e novecentos 
reais) a R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) por mês. 

Obs. Os valores mensais variarão de acordo com os meses que tiverem 04 
ou 05 sábados.  

DESCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS 

1. ALUGUEL DO CAMPO  500,00  
2. ARBITRAGEM  180,00  
3. ÁGUA  30,00  
4. FRUTAS  50,00  
5. GOLEIROS  20,00  

TOTAL    
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 15º. Haverá prestação de contas aos participantes todos os meses, 
quer dos recebimentos, quer dos pagamentos, quer das estatísticas, quer da 
prestação de contas, serão enviadas via whatsapp do grupo. 

DA CONFRATERNIZAÇÃO 
Art. 16º. Havendo excedentes financeiros mensais, serão destinados a festa 
de confraternização de final de ano da Pelada dos Amigos, que será 
realizada em data e local a serem definidos pela Comissão, em comum 
acordo ou pelo voto da maioria. 
Art. 17. Após a definição da data e local, estes deverão ser disponibilizados 
pelos responsáveis da pelada para o conhecimento de todos os mensalistas 
e convidados que participarão do evento. 
Art. 18. Cada participante da festa de confraternização terá direito a levar 
um acompanhante, sem o pagamento de qualquer taxa adicional. 
Art. 19. Este Regulamento entra em vigor a partir do mês de janeiro de 
2021. 
 
 

João Pessoa (PB), 02 de janeiro de 2021. 
 

COMISSÃO 

http://cabecadechavefutebolclube.blogspot.com/

