CAMPEONATO ESCOLAR PLANET SOCIETY 2018
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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 dos alunos nas Categorias: Sub 12, 14 e 17 este deverá
se apresentar ao mesário portando o RG original ou Passaporte. Somente este Documento 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, e
não será aceito o protocolo do RG. Ao início de toda partida dos alunos nas Categorias Sub 06,
Sub 08 e Sub 10 basta a apresentação do RG escolar ou RG original ou Carteirinha do
Colégio, ou outro documento com Foto, ou é válido a xerox da certidão de nascimento colada a
uma foto ¾.
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Artigo 8º - A taxa de inscrição deverá ser paga até 10 de Março de 2018.
IV – DAS CATEGORIAS
Artigo 9º - O campeonato terá as seguintes categorias:
Categoria Sub 06: Nascidos em 2012/2013
Categoria Sub 08: Nascidos em 2010/2011
Categoria Sub 10: Nascidos em 2008/2009
Categoria Sub 12: Nascidos em 2006/2007
Categoria Sub 14: Nascidos em 2004/2005
Categoria Sub 17: Nascidos em 2001/2002/2003

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– Nas Categorias Sub 06 Sub 08 e Sub 10 e Sub 12 as equipes deverão se
posicionar ao início dos jogos, com 7(sete) alunos: 06 (seis) jogadores na linha e 01 (um) no
gol. E nas demais Categorias Sub 14, Sub 17 todas as equipes deverão se posicionar ao início
dos jogos, com 06 (seis) alunos: 05 (cinco) jogadores na linha e 01 (um) no gol.
Em todas Categorias: No 1º tempo, 2º tempo e 3º tempo 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.
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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.
Artigo16º - 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; Categorias Sub 08 e Sub 10;
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.
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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 e SUB 17 (4 Equipes)
A) Primeira Fase: Grupo Único (de 4 equipes), que se enfrentarão em turno único, onde se
classifica para as semifinais 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 25º - CATEGORIA SUB 08 E SUB 12 (8 Equipes)
A) Primeira Fase: Serão dois grupos A e B: (Grupo A e B de 4 equipes), que se enfrentarão em
turno único, jogando-se em seu grupo onde se classifica para as semifinais da série ouro os 1º
e os 2º colocados de cada grupo, para as finais da série prata os 3º e 4º colocados de cada.
B) Segunda Fase: Semi Final (Série Ouro): O 1° colocado do grupo A enfrenta o 2° colocado
do grupo B, em um único jogo. Caso ocorra o empate vence a Equipe com a Melhor
Campanha. O 1° colocado do grupo B enfrenta o 2° colocado do grupo A, em um único jogo.
Caso ocorra o empate vence a Equipe com a Melhor Campanha. Semi Final (Série Prata): O 3°
colocado do grupo A enfrenta o 4° colocado do grupo B, em um único jogo. Caso ocorra o
empate vence a Equipe com a Melhor Campanha. O 3° colocado do grupo B enfrenta o 4°
colocado do grupo A, em um único jogo. Caso ocorra o empate vence a Equipe com a Melhor
Campanha.
C) Terceira Fase: Final (Série Ouro/Prata): 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.
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Artigo 26º - CATEGORIA SUB 10 (9 Equipes)
A) Primeira Fase: Serão dois grupos A e B: (Grupo A com 5 equipes e B com 4 equipes), que
se enfrentarão em turno único, jogando-se em seu grupo onde se classifica para as semifinais
da série ouro os 1º e os 2º colocados de cada grupo, para as finais da série prata os 3º e 4º
colocados de cada.
B) Segunda Fase: Semi Final (Série Ouro): O 1° colocado do grupo A enfrenta o 2° colocado
do grupo B, em um único jogo. Caso ocorra o empate vence a Equipe com a Melhor
Campanha. O 1° colocado do grupo B enfrenta o 2° colocado do grupo A, em um único jogo.
Caso ocorra o empate vence a Equipe com a Melhor Campanha. Semi Final (Série Prata): O 3°
colocado do grupo A enfrenta o 4° colocado do grupo B, em um único jogo. Caso ocorra o
empate vence a Equipe com a Melhor Campanha. O 3° colocado do grupo B enfrenta o 4°
colocado do grupo A, em um único jogo. Caso ocorra o empate vence a Equipe com a Melhor
Campanha.
C) Terceira Fase: Final (Série Ouro/Prata): 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 14 (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
da série ouro os 1º e os 2º colocados de cada grupo, para as finais da série prata os 3º
colocados de cada.
B) Segunda Fase: Semi Final (Série Ouro): O 1° colocado do grupo A enfrenta o 2° colocado
do grupo A, em um único jogo. Caso ocorra o empate vence a Equipe com a Melhor
Campanha. O 1° colocado do grupo B enfrenta o 2° colocado do grupo B, em um único jogo.
Caso ocorra o empate vence a Equipe com a Melhor Campanha. Final (Série Prata): O 3°
colocado do grupo A enfrenta o 3° colocado do grupo B, em um único jogo. Caso ocorra o
empate vence a Equipe com a Melhor Campanha.
C) Terceira Fase: Final (Série Ouro): Vencedores da Fase Semi-Final se enfrentarão em um
único jogo, e perdedores da Fase Semi-Final 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.
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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 2018.
“Ensine a Criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele” 22:6
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