
                                                                                  

 

 Ficha de inscrição 
Evento: Campeonato de Futebol Suíço: ASSEMCO 

Inscrição até 01/03/2017 

Reunião 01/03/2017 as 18:00 hs  

ASSEMCO CAMPESTRE – Parque Embu – Informações: Márcio 99811-9875 

Equipe  

Responsável  

Fone  

             

     Relação Atletas 

 Nome: Matrícula Assinatura 
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Declaro que para os devidos fins e efeitos, que os atletas acima relacionados estão aptos  a participar 
de atividades físicas, ficando a Assemco isenta de toda e qualquer responsabilidade  por eventuais 
problemas de ordem física ou clinica. 

ATENÇÃO : SERÁ LIBERADO 02 DEPENDENTES POR EQUIPES.  

»QUEM PODERÁ PARTICIPAR: FUNCIONÁRIOS, ASSOCIADOS, 

ESTAGIÁRIOS, FRETEIROS, FUNCIONÁRIOS DA CÃMARA, 

BOMBEIROS E GUARDA MUNICIPAL. 



                                                                                         
 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO DA ASSEMCO 

 

 

EU _________________________________________________, 

portador do RG _________________, responsável  pela equipe 

____________________________________________________, 

declaro estar ciente com as normas estabelecidas neste 

regulamento e prometo cumprir e acatar todas as decisões 

tomadas no Congresso Técnico.  

 

Colombo,___ de _____________2017. 

 

 

_____________________________ 

Responsável pela equipe  

 



                                                                             

 

Campeonato de futebol suíço ASSEMCO 

 

REGULAMENTO 
 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1 – Campeonato interno da ASSEMCO, será regida pelas regras oficiais em vigor no 
país, obedecendo às normas contidas neste regulamento. 

Art. 2 – As equipes que participarem do campeonato, regida por este regulamento, são 
consideradas conhecedoras da Legislação Esportiva e deste regulamento, no que se diz 
respeito a direitos e obrigações. 

Parágrafo único – A competição será realizada, na Sede Campestre ASSEMCO, localizada 
na Rua do Pinheiro – Parque Embu – Colombo, com 2 tempos de 25 minutos cada. 

Art. 3 – É de competência da ASSEMCO, através do departamento de Esporte, fazer cumprir 
este regulamento e resolver os casos omissos. 

Art.4 – Este Regulamento Geral poderá ser alterado pela Comissão Organizadora, a qualquer 
momento, se constatado algum erro ( digitação ou técnico). 

Art. 5 – Em caso de embate no primeiro turno: Critério para desempate; 1 – Maior saldo de 
gols: 2 – Maior número de gols pró: 3 – Menor número de cartões vermelho recebido: 4 - 
Menor número de cartões amarelo recebido. 

Art. 6 – Em caso de empate no mata  mata ; 3 pênaltis alternados. 

 

CAPÍTULO II – DA FINALIDADE 

Art. 5 – Integrar e fortalecer a amizade entre os participantes proporcionando oportunidade 
para congraçamento social e desportivo, bem como difundir o hábito da prática desportiva 
entre os funcionários e associados. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO 

Art. 6 – Somente a Comissão Organizadora poderá transferir ou alterar os horários dos jogos, 
não necessitando para isso a aprovação das equipes participantes. 

 

CAPÍTULO IV – DOS PARTICIPANTES 

Art. 7 – Poderá participar da competição a equipe que tenha regularizado sua inscrição no 
prazo estabelecido. 

Art. 8 – Somente poderão participar da competição  atletas e técnico que estejam 
oficialmente inscritos pela equipe na competição.  

1- Não será permitida inscrição e participação de atletas em mais de uma equipe, mesmo que 
sua equipe já esteja eliminada da competição. 

2- Caso haja inscrição de atleta em duas equipes, este deverá optar por uma delas, antes da 
primeira partida que o mesmo disputar, sendo que a outra equipe perderá o direito de 
inscrever outro atleta em seu lugar. 

3 – Os atletas e técnicos deverão se identificar junto a mesa, 15 minutos antes de cada 
partida, através da ficha de inscrição com nome matricula e assinatura. 

 

OBS: SERÁ LIBERADO 02 DEPENDENTES POR EQUIPES.  

»QUEM PODERÁ PARTICIPAR: FUNCIONÁRIOS, ASSOCIADOS, 

ESTAGIÁRIOS, FRETEIROS, FUNCIONÁRIOS DA CÃMARA, 

BOMBEIROS E GUARDA MUNICIPAL. 


