CAMPEONATO ESCOLARPLANET SOCIETY 2019
REGULAMENTO GERAL
I – DAS FINALIDADES
Artigo 1º - O Campeonato é promovido, organizado e dirigido pelo Planet Society e tem como principais
objetivos:
a) O fortalecimento das relações de amizade e o espírito de grupos entre os atletas participantes.
b) Possibilitar aos participantes uma condição de liberdade e ocupação do tempo livre na área esportiva,
além da valorização humana.

II – DA ORGANIZAÇÃO
Artigo 2º - Caberá o Planet Society, a organização e direção do campeonato, ficando a seu cargo convidar
pessoas ligadas ao esporte para auxiliar no que for necessário, durante o decorre do campeonato.
Artigo 3º - Caberá ainda ao Planet Society:
a) Divulgar todas as notícias que interessar as equipes participantes.
b) Punir todo e qualquer ato de indisciplina.
c) Controlar toda a documentação necessária.
d) Todo e quaisquer dado sobre o campeonato estará disponível no site: www.planetsociety.com.br.
III – DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES
Artigo 4º - Cada equipe deverá inscrever no mínimo 6 (seis) alunos e no máximo 23 (vinte e três), estas
entregue em uma Relação Nominal do Colégio assinalada pela Direção. Aonde está não haverá alteração
(apenas 1 substituição caso o aluno mude de Colégio).
Artigo 5º - Todos os jogadores poderão se inscrever somente por uma escola e pela equipe de sua
categoria, porém será permitido a inscrição de todos alunos menores nas categorias maiores.
Artigo 6º - No ato das inscrições, entende-se que os atletas e dirigentes são conhecedores das leis
esportivas e do regulamento geral do campeonato, e assim sendo, assumirão as consequências que deles
possam emanar.
Artigo 7º - Ao início de todas partidas os alunos de TODAS AS CATEGORIAS deverá se apresentar ao mesário
portando o RG original ou Passaporte, ou Cópia do RG autenticada ou não, ou Carteirinha Escolar, ou RG
Escolar, ou certidão de nascimento colada a uma foto ou algum outro documento que conste Foto + RG +
Nome Completo. Somente estes Documentos lhe dará condição para jogo frente ao mesário, em nenhuma
hipótese o mesário aceitará o acordo entre Professores e ou Representantes para o aluno sem
documentação exigida poder atuar. Devido a inúmeras possibilidades de DOCUMENTOS para atuar: NÃO
SERÁ PERMITIDO O ALUNO SEM DOCUMENTO ATUAR, o Aluno poderá ficar no Banco de Reservas até o
seu devido Documento chegar ao Mesário.
Artigo 8º - A taxa de inscrição deverá ser paga até 04 de Abril de 2019.

IV – DAS CATEGORIAS

Artigo 9º - O campeonato terá as seguintes categorias:
Categoria Sub 06: Nascidos em 2013/2014/2015 (+3 2012, porém atuando 2 simultaneamente)
Categoria Sub 08: Nascidos em 2011/2012
Categoria Sub 10: Nascidos em 2009/2010
Categoria Sub 12: Nascidos em 2007/2008
Categoria Sub 14: Nascidos em 2005/2006
Categoria Sub 17: Nascidos em 2002/2003/2004
V – DAS PARTIDAS
Artigo 10º - Somente poderão entrar em campo os atletas devidamente uniformizados com camisetas de
suas respectivas escolas, e membros da comissão técnica inscritos no campeonato.
Artigo 11º - Somente o árbitro, no local, ou comunicação oficial da Planet Society, poderá adiar a realização
de uma partida.

Artigo 12º - Em todas categorias: As partidas serão regidas de acordo com as regras aqui estabelecidas:
- Categorias Sub 06 / Sub 08 / Sub 10 / Sub 12: Terão duração de 30 minutos em 3 tempos, sendo os 3
tempos de 10 minutos com intervalo de 02 minutos apenas no terceiro tempo.
- Categorias Sub 14 / Sub 17: Terão duração de 30 minutos em 2 tempos, sendo os 2 tempos de 15 minutos
com intervalo de 03 minutos.
- Inclusão de Alunos em Categorias Maiores: Para alunos “Subir de Categorias”, somente será permitido nas
categorias subsequentes, ou seja, Exemplo: não será permitido alunos sub 08 entrar na categoria sub 12,
ele SO PODERÁ PARTICIPAR DO SUB 08 PARA O SUB 10, assim sucessivamente
Artigo 13º - Em Todas as Categorias as equipes deverão se posicionar ao início dos jogos, com 7(sete)
alunos: 06 (seis) jogadores na linha e 01 (um) no gol. Em todas Categorias os técnicos/professores poderão
escolherem e substituírem seus alunos LIVREMENTE, indiferente da quantidade dos adversários, porém,
sempre quando for realizar alguma substituição com o jogo em andamento o aluno a substituir deverá se
posicionar na lateral do centro da quadra e adentrar ao campo somente com a saída completo do aluno
substituído.
Artigo 14º - Todos os jogos serão disputados nos campos de grama sintética do Planet Society, em horários
pré-estabelecidos, conforme a tabela de jogos. Não serão permitidas mudanças em dias e horários dos
jogos.
VI – DAS MULTAS, PENALIDADES E PUNIÇÕES
Artigo 15º - Ficam impostas as seguintes penalidades para infrações disciplinares por parte de atletas
apenas nas categorias Sub 12, Sub 14 e Sub 17.
Cartão Amarelo: O jogador estará suspenso por 02 (dois) minutos da partida, com sua substituição
IMEDIATA podendo retorna ao jogo. Cartão Vermelho: O jogador estará suspenso da partida (expulso), e
terá a punição (suspenso) da próxima partida e após 2 minutos teremos sua substituição por outro aluno.
Artigo 16º - Será considerada vitória por W.O., quando a equipe adversária:
a) Não comparecer;
b) Não se apresentar com no mínimo 06 (seis) atletas em campo;
c) Não se apresentar com no mínimo 05 (cinco) atletas em campo; nas demais Categorias;
d) Não se apresentar com o mínimo exigido devido falta de documentação;
e) Não se apresentar no horário estipulado na tabela. Com tolerância de 15 minutos apenas na 1ª partida das
rodadas.

Artigo 17º - A equipe que perder 03 (três) jogos por W.O. será eliminada do campeonato, ficando todos os
resultados anteriores no placar de 5 x 0 para o adversário.
Artigo 18º - A equipe que realizar a partida sem que o atleta ou dirigente esteja devidamente inscrito, será
considerada perdedora e estará passível de uma punição maior.
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 19º - Devido aos acontecimentos dramáticos, ocorridos ultimamente, no futebol. Caberá a cada
escola a responsabilidade de exames médicos e assistência médica de seus atletas inscritos no
campeonato, antes, durante e depois das partidas.
Artigo 20º - O Planet Society não se responsabilizará por acidentes ocorridos com participantes do
campeonato, ou por estes ocasionados a terceiros, antes, durante e depois das partidas.
Artigo 21º - Todos os atletas deverão usar chuteiras apropriadas para campo de grama sintética, sendo
proibido o uso de chuteira de travas. O uso de caneleiras é recomendável.
Artigo 22º - A Planet Society contratou empresa especializada em Arbitragens para arbitrar todos os jogos
do campeonato. Os árbitros são autoridades máximas dentro do campo.
Artigo 23º - As interpretações e casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Planet
Society. Não serão aceitas reclamações no local dos jogos, e as mesmas deverão ser feitas por escrito e
encaminhadas a Planet Society, no prazo de 48 horas.

VIII – FORMA DE DISPUTA
Artigo 24º - CATEGORIAS: Sub 06 (7 Equipes)
A) Primeira Fase: Grupo Único (de 7 equipes), que se enfrentarão em turno único, 3 jogos aleatórios de 1º
fase, onde se classifica para as semifinais da série ouro as 4 melhores colocadas, o 5°e o 6º colocados
disputam a Final de Serie Bronze, e o 7º colocado disputa a Final da Série Especial (juntamente com o 5º e
6º colocado).
B) Segunda Fase: Semi Final (Série Ouro): O 1° colocado do grupo enfrenta o 4° colocado do grupo, em um
único jogo. Caso ocorra o empate vence a Equipe com a Melhor Campanha. O 2° colocado do grupo
enfrenta o 3° colocado do grupo, em um único jogo. Caso ocorra o empate vence a Equipe com a Melhor
Campanha.
C) Terceira Fase: Final (Série Ouro): Vencedores da Fase Semifinal se enfrentarão em um único jogo, e
perdedores da Fase Semifinal se enfrentarão também em um único jogo. Caso ocorra o empate nestes
jogos vence a equipe que obtiver a melhor campanha durante a 1° e a 2° Fases somadas.

Artigo 25º - CATEGORIAS: Sub 08, Sub 10, Sub 12 (12 Equipes)
A) Primeira Fase: Serão quatro grupos A, B, C e D: (Grupo A, Grupo B, Grupo C e Grupo D com 3 equipes
cada), que se enfrentarão em turno único, jogando 2 jogos em seu grupo + 1 jogo na (Inter chave) “jogo
contra outro grupo”, onde se classifica para as semi finais da série ouro os 1º colocados de cada grupo, para
as semi finais da série prata os 2º colocados de cada grupo e para as semifinais da série bronze os 3º
colocados de cada grupo.
B) Segunda Fase: Semifinal (Série Ouro): O 1° colocado do grupo A enfrenta o 1° colocado do grupo D, em
um único jogo, e o 1° colocado do grupo B enfrenta o 1° colocado do grupo C também em um único jogo,
aonde os vencedores fará a final e os perdedores a disputa de 3° e 4° lugar. Caso ocorra o empate nesses
jogos classifica-se para a Fase Final a equipe que obtiver a melhor campanha.

Semifinal (Série Prata): O 2° colocado do grupo A enfrenta o 2° colocado do grupo D, em um único jogo, e o
2° colocado do grupo B enfrenta o 2° colocado do grupo C também em um único jogo, aonde os vencedores
fará a final e os perdedores a disputa de 3° e 4° lugar. Caso ocorra o empate nesses jogos classifica-se para a
Fase Final a equipe que obtiver a melhor campanha.
Semifinal (Série Bronze): O 3° colocado do grupo A enfrenta o 3° colocado do grupo D, em um único jogo, e
o 3° colocado do grupo B enfrenta o 3° colocado do grupo C também em um único jogo, aonde os
vencedores fará a final e os perdedores a disputa de 3° e 4° lugar.
Caso ocorra o empate nesses jogos classifica-se para a Fase Final a equipe que obtiver a melhor campanha.
C) Terceira Fase: Final (Série Ouro/Prata/Bronze): Vencedores da Fase Semifinal se enfrentarão em um único
jogo, e perdedores da Fase Semifinal se enfrentarão também em um único jogo. Caso ocorra o empate
nestes jogos vence a equipe que obtiver a melhor campanha durante a 1° e a 2° Fases somadas.
Artigo 26º - CATEGORIA Sub 14 (4 Equipes)
A) Primeira Fase: Grupo Único (de 4 equipes), que se enfrentarão em turno único, onde se classifica para as
semi finais da série ouro.
B) Segunda Fase: Semi Final (Série Ouro): O 1° colocado do grupo enfrenta o 4° colocado do grupo, em um
único jogo. Caso ocorra o empate vence a Equipe com a Melhor Campanha. O 2° colocado do grupo
enfrenta o 3° colocado do grupo, em um único jogo. Caso ocorra o empate vence a Equipe com a Melhor
Campanha.
C) Terceira Fase: Final (Série Ouro): Vencedores da Fase Semifinal se enfrentarão em um único jogo, e
perdedores da Fase Semifinal se enfrentarão também em um único jogo. Caso ocorra o empate nestes
jogos vence a equipe que obtiver a melhor campanha durante a 1° e a 2° Fases somadas.

Artigo 27º - CATEGORIA Sub 17 (6 Equipes)
A) Primeira Fase: Serão dois grupos A e B: (Grupo A e B de 3 equipes), que se enfrentarão em turno único,
jogando-se contra as equipes do outro grupo onde se classifica para as semi finais os 4º melhores colocados
geral, ou seja, as 4 Equipes mais ranqueadas somada aos 2 grupos, se classificam para as Semi Finais Serie
Ouro, o 5º e o 6º Colocados se enfrentam na Final da Série Bronze.
B) Segunda Fase: Semi Final (Série Ouro): O 1° melhor ranqueado geral enfrenta o 4°, o 2º melhor
ranqueado geral enfrenta o 3º, em um único jogo. Caso ocorra o empate vence a
a Equipe com a Melhor Campanha.
C) Terceira Fase: Final (Série Ouro): Vencedores da Fase Semifinal se enfrentarão em um único jogo, e
perdedores da Fase Semifinal se enfrentarão também em um único jogo. Caso ocorra o empate nestes
jogos vence a equipe que obtiver a melhor campanha durante a 1° e a 2° Fases somadas.

Artigo 28º - Para efeito de desempate, caso duas ou mais equipes terminem empatadas, serão
considerados os seguintes critérios:
1) PG – maior número de Pontos Ganhos.
2) NV – maior Número de Vitórias.
3) SG – melhor Saldo de Gols.
4) GP – maior número de Gols Pró.
5) GC – menor números de Gols Contra.
Artigo 29º - Na 2ª Fase e na Fase Final, os jogos terminados empatados no tempo normal, classificará a
equipe que realizou a melhor campanha na 1ª Fase. Não haverá disputas nos pênaltis e nem prorrogação
em nenhuma fase com nenhuma categoria.
IX – PONTUAÇÃO
Artigo 30º - Para efeito de pontuação durante todo o campeonato, serão considerados os seguintes
critérios:
1) Vitória: 03 (três) pontos ganhos.
2) Empate: 02 (dois) pontos ganhos.
3) Derrota: 01 (um) ponto ganho.
4) WxO: 00 (zero) pontos = placar 5x0
X – PREMIAÇÃO
Artigo 31º - Serão premiados com troféus e medalhas todas equipes:
a) MEDALHAS PARA TODOS PARTICIPANTES (EQUIPES/ALUNOS).
b) 1º Colocado: de cada categoria serie ouro/prata/bronze
c) 2º Colocado: de cada categoria serie ouro/prata/bronze
d) 3º Colocado: de cada categoria serie ouro/prata/bronze
e) 4º Colocado: de cada categoria serie ouro/prata/bronze
f) Artilheiro do Campeonato: de cada categoria (esta disputa somente pela Série Ouro)
g) Goleiro Menos Vazado: de cada categoria (esta disputa somente pela Série Ouro)
h) Chuteira de Ouro e Chuteira de Prata (para um aluno de Cada Equipe Finalista na Série Ouro)
Artigo 32º - Desempate de Artilharia e Goleiro Menos Vazado:
A) Se houver empate de artilheiro e goleiro menos vazado, na mesma categoria vence o atleta que for da
equipe, que no final do campeonato obtiver maior número de pontos e ou a melhor colocação.
B) Caso o empate seja da mesma categoria e da mesma equipe vencerá o atleta que obtiver maior número
de participação nos jogos.
O Planet Society parabeniza á todas Escolas participantes e lhes deseja uma Boa Sorte, e o que o Espírito
Esportivo esteja presente em todo o Campeonato.
São Bernardo do Campo, Março de 2019.

“Ensine a Criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele” 22:6
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CAMPEONATO ESCOLARPLANET SOCIETY 2019
ATA - CONGRESSO TECNICO
O Congresso Técnico teve início as 12hs deste último Sábado dia 30/03/2019 com a presença dos seguintes
representantes:

- Prof. Gustavo (Col. Termomecânica) / Prof. Carlos (Col. Darwin) / Prof. Lucas (Colégio Petrópolis) / Prof.
Glauber (Col. Villa Lobos) / Prof. Rafael (Col. Arbos) / Prof. Igor (Col. Sapiens) / Prof. Douglas (Col. TOTH) /
Prof. Luís (IAM) / Prof. Marcos Hélio Carlos (Col. Interagir) / Profs. Raul Caio Felipe Bruno (Planet Society) /
Prof. Thiago (Arbitragens) / Prof. Cesar Queiros (Comissão Organizadora).
Iniciamos com as devidas apresentações e sugestões para edição 2019.
- Iniciamos com os devidos agradecimentos a todos por fazer parte dessa transição para um Novo
Complexo, nosso MUITO OBRIGADO!!
Seguimos com a Montagem e Estrutura da Forma de Disputa em todas Categorias.
Arbitragem: Os Árbitros terão a incumbência de aplicar as regras conforme Futebol Society de Menores,
terão todo o apoio dos professores e vice-versa tendo também uma postura como educador frente aos
jogos e um bom relacionamento antes, durante e após os jogos com os professores/alunos/pais indiferente
de sua atuação pois é um papel importantíssimo e nunca valorizado. NOTA “sejamos mais paciente, pois
nenhum arbitro atuará com a INTENÇÃO de prejudicar A ou B”. ATENÇÃO: Conforme Edição Anterior
aplicaremos as novas regras disciplinar do Futebol Society (Atualizada), cartão amarelo o aluno fica 2
minutos fora da partida porém poderá haver a substituição IMEDIATA do aluno, cartão vermelho o aluno
esta expulso da partida e após 2 minutos teremos a inclusão de um aluno em seu lugar. Novidade: Os
Goleiros poderão cobrar o Tiro de Meta com o pé.
Pais e Torcedores: Ficou estabelecido que os PROPRIOS REPRESENTANTES E SEUS COLÉGIOS deverão
informar todo o Procedimento, Regulamento e Metodologia do Campeonato Escolar aos Pais, Alunos e seus
acompanhantes, isolando toda a Comissão Organizadora e seus Staff de qualquer confronto com pais sobre
documento exigidos, comportamento inadequado, etc. ATENÇÃO REPRESENTANTES, quando necessários os
próprios representantes serão convocados para chamar a atenção ou se explicar frente aos seus Pais e
Alunos sobre questão do Regulamento ou Mal comportamento na torcida. Pois os mesmos devem se
comportar conforme o PERFIL EDUCACIONAL que o campeonato é inserido.
Caneleiras: Ficou estabelecido a NÃO OBRIGATORIEDADE de Caneleiras em todas as Categorias e sim a
Recomendação, ou seja, é de extrema importância os alunos utilizarem as Caneleiras, porém, na sua
ausência o aluno poderá ter condição de jogo normalmente. Srs. Sugerimos que todos alunos estejam de
vestimenta própria para a Modalidade ou seja, Camisa, Shorts, Meiões, Caneleiras e Chuteiras Society
adequados para participar dos jogos.
Categoria Sub 17: Solicitamos a atenção redobrada no comportamento dos alunos sub 17, tanto o coletivo,
quanto ao individual durante pré e após os jogos, pois, devem entender a característica do Campeonato
Escolar. Evitando qualquer tipo de transtorno.

Sorteio: Conforme edições anteriores foi sorteado entre os Representantes as equipes na Categoria Sub 08
e Sub 12 sendo espelho para as demais categorias na montagem dos Grupos.

Sugestões Edições Anteriores aplicadas para 2019:
- Área de atuação dos Professores: Ficou estabelecido a área para todos Professores
atuarem que será da linha de fundo até o MEIO DA QUADRA em seu campo de defesa. Nas
substituições deverão ocorrer SOMENTE pelo MEIO DA QUADRA, ou seja, os alunos
somente poderão adentrar pelo Meio da Quadra, sem interrupção da partida.
- Nas Finais evitar a entrada dos Pais durante a Premiação para evitar desencontros com
Pais, somente quando a “ânimos esfriarem” para as devidas Fotos e Homenagens.
- Proibir qualquer tipo de fogos, artifícios, tambores etc., nos jogos a fim de evitar ou
amenizar transtorno nas Torcidas, decidido positivamente por todos.
- Analisarmos Intervir quanto ao quesito Goleadas, durante as partidas, que todos nos
Professores possamos de alguma forma auxiliar o parceiro Professor que está em
dificuldade durante aqueles resultados elásticos, podemos sim contribuir de alguma forma.

Horários dos Jogos: Os horários foram muito bem desenvolvidos na edição anterior, segue o
alerta para os Professores e os Responsáveis repassarem as Informações quanto aos
Horários e Documentações exigidas nos jogos (atenção sobre a FEIRA no início da Avenida
Francisco Preste Maia aos Sábados pela manhã podendo engarrafar o transito no local,
solicitar uma outra rota alternativa exemplo Nova Petrópolis). Seguindo as Edições
Anteriores não teremos atraso nos jogos. ATENÇÃO NÃO ALTERAMOS OU TROCAMOS
JOGOS EM QUALQUER FASE DA COMPETIÇÃO, MÊS DE JUNHO (FESTAS JUNINAS)
VERIFIQUEM AS DATAS DAS SEMI FINAIS, NÃO HAVERÁ TROCAS DE DATAS OU HORÁRIOS,
SE ORGANIZEM!!
Nossas expectativas dos jogos sempre ser rigorosamente seguidos, porém, ficou o alerta aos
professores quanto a previa no aquecimento e na palestra não atrasando assim a rodada
inteira.
Documentação: Semelhante a edição anterior somente o documento exigido conforme
congresso técnico e o regulamento dará condição de partida ao aluno. ATENÇÃO a
Comissão Organizadora não entrará em discussão com Pais e Alunos de outros Colégios
quanto a falta de documentação exigida e cada Colégio terá seus representantes
abordando seus Pais e Alunos na falta de documentação.

Inclusão de Alunos em Categorias Maiores: Conforme Estabelecido, para alunos “Subir de
Categorias”, somente será permitido nas categorias subsequentes, ou seja, Exemplo: não
será permitido alunos sub 08 entrar na categoria sub 12, ele SO PODERÁ PARTICIPAR DO
SUB 08 PARA O SUB 10, assim sucessivamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:








Conforme edições anteriores, após divulgada a Tabela de Jogos com dias e horários NÃO
ALTERAMOS E NEM MODIFICAMOS NENHUM JOGO.
Assim como na Edição anterior teremos rodadas duplas em algumas categorias, ou seja,
algumas equipes poderão fazer até 2 partidas no mesmo dia, pois categorias que há grupo
de 5 equipes, teremos duas rodadas (duplas).
O Staff do Campeonato Escolar 2019 mais os árbitros deverão checar documentos (caracrachá) dos alunos em todos os jogos antes do início das partidas.
Alertar aos Pais e Alunos quanto á feira do Início da Av. Francisco Preste Maia aos Sábados,
sendo assim, procurar uma Rota Alternativa.
SUGESTÃO COMISSÃO ORGANIZADORA: Os representantes dos seus respectivos
Colégios devem informar aos alunos via bilhete ou outro informativo, tudo sobre o
Campeonato Escolar, Regulamento, Documentos, Comportamento dos Pais e Torcidas e
principalmente dias e horários dos jogos é valido acrescentar aos alunos chegarem cerca de
30 minutos de antecedência sempre aos seus jogos. ATENÇÃO PARA O NOVO ENDEREÇO
PLANET SOCIETY (RUA ANDRE COPPINI 105).
Para um melhor desenvolvimento nos jogos, solicitamos que os representantes estejam
sempre acompanhando de 2 ou mais professores durante o Evento.

O Planet Society parabeniza á todas Escolas participantes e lhes deseja uma Boa Sorte, e o que o
Espírito Esportivo esteja presente em todo o Campeonato.

São Bernardo do Campo, Março de 2019.

“Ensine a Criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele”
22:6
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