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AABB PALMAS/TO – REGRAS DAS PELADAS DE FUTEBOL
1.
Na pelada de futebol society realizada na terça-feira (19:00 / 21:00) e quarta-feira (19:00 / 21:00),
será formada por 06 atletas de linha, mais goleiro, terá 10 minutos de duração ou 02 gols marcados e do
futebol de campo realizada na quinta-feira (19:00 / 21:00) e domingo (08:00 / 10:00), será formada por 10
atletas de linha, mais goleiro, terá 15 minutos de duração ou 03 gols marcados, independentemente da
quantidade de equipes;
2.
Nas peladas de futebol society ou de campo, no caso de empate seja na 1ª ou nas demais partidas,
havendo 02 equipes completas de fora, sairão as 02 equipes que estavam em campo, existindo menos de
02 equipes utiliza-se o sistema cara ou coroa ou outro a critério do árbitro para definir a equipe vencedora
que terá prioridade em baixar os nomes dos atletas na prancheta.
3.
Na pelada de terça-feira de futebol society, a idade mínima é de 16 anos ou a completar no
decorrer do ano (Ex. nascidos em 2002 para o ano de 2018). Nas peladas de quarta-feira (19:00 / 21:00) a
idade mínima é 45 anos. Nas peladas de Terça-feira Society, Quinta-feira e Domingo do futebol de
campo, a idade mínima será de 16 anos. Menor de 16 anos só participará em caso do pai ou responsável
legal assinar o Termo de Responsabilidade autorizando o mesmo a participar das peladas, sendo que esses
não poderão ultrapassar a idade mínina de 14 anos e serão permitidos a participação de apenas 01 atleta
por equipe, sempre obedecendo a ordem de chegada na prancheta.
4.
No futebol society a partir da 3ª partida consecutiva da mesma equipe, terá que vencer sempre por
2 x 0, para continuar jogando, somente ocorrerá o gol de ouro caso ocorra o placar de 0x1, ou seja, sofrer
um gol sem ter marcado nenhum, e assim sucessivamente, caso termine o jogo com placar favorável de
1x0, 2x1, terá prioridade em baixar o nome de seus atletas na prancheta;
5.
Na pelada de futebol de campo, a partir da 3ª partida consecutiva da mesma equipe, terá que
vencer sempre por 3x0, para continuar jogando, em caso de vitoria por placar diverso (1x0, 2x1, 2x0, 3x1,
3x2) terá prioridade em baixar o nome de seus atletas na prancheta, se em algum momento da partida a
equipe ficar atrás no placar o jogo termina imediatamente (0x1, 1x2, 2x3).
6.
O atleta que entrar no decorrer de uma partida ou na 3ª partida da equipe vencedora, mesmo essa
equipe perdendo, terá o direito de participar da próxima equipe ou optar em permanecer na equipe
vencedora da 3ª ou mais partidas;
7.
O nome do atleta será relacionado na prancheta por ordem de chegada, não podendo o atleta
escolher o momento oportuno para inscrever seu nome, colocando seu nome na prancheta, não poderá
mais retirá-lo da ordem de chegada, sendo o mesmo o responsável por colocar seu nome;
8.
Nenhum atleta poderá jogar sem o colete oficial característico da AABB e devidamente vestido
com material esportivo apropriado para pratica do esporte;
9.
É proibido o uso de chuteiras de travas (chuteiras de futebol de campo);
10.
Os atletas ausentes injustificadamente em campo para o inicio da 1ª partida, terão os nomes
retirados da lista;
11.
O atleta que receber o cartão amarelo ficará suspenso da partida por 02 minutos, podendo
retornar caso o seu time sofra 01 gol antes do término do tempo. Não haverá 2º cartão amarelo no mesmo
dia. O atleta reincidente, na próxima falta grave, a critério do árbitro, receberá cartão vermelho. No caso de
cartão vermelho o atleta é automaticamente expulso do jogo e poderá ser substituído após 02 minutos e
não jogará mais nesse dia. O atleta que receber cartão vermelho direto, será expulso da partida e suspenso
das peladas da semana, retornando após 07 dias a contar da data subseqüente (ex. expulso na terça-feira
retorna na quarta-feira da próxima semana, expulso na quinta-feira retorna na sexta-feira da semana
seguinte);
12.
Caso o atleta venha a receber 03 cartões vermelhos dentro do semestre, as ocorrências serão
analisadas pela Comissão Técnica e Disciplinar, garantido o direito de defesa, para análise das razões e
julgamento;
13.
Nos casos de infrações de natureza mais graves e reincidências, relatadas pelo árbitro ou por mais
de 02 atletas que presenciarem os fatos, o assunto será submetida à Comissão Técnica e Disciplinar;
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14.
Permanecem válidas as demais regras de costume e as presentes alterações passam a vigorar a
partir de 22/04/2018.
REGULAMENTO ESPECÍFICO FUTEBOL
•

Idade mínima permitida 16 anos, sem limite para idade máxima.

•

Em caso de chuviscos, chuvas intensas, raios e trovoadas, interrompimento da partida (pelada)
imediatamente. Cancelamento ocorrerá caso as mesmas acontecerem há (2h) duas horas
anterior as peladas.

•

Proibido a participação de convidados.

•

Proibido treinamentos específicos para crianças e adultos (a não ser equipes representantes da
AABB Palmas em competições).

Das punições automáticas
•

Cartão Amarelo: 2 minutos (suspensão)

Reincidência na mesma partida. (cartão vermelho)
Atleta excluído das partidas restantes do dia.
•

Cartão Vermelho: suspensão por (7) dias a contar da data subseqüente.

Reincidência: suspensão de 30 dias + Análise da comissão disciplinar.
Casos não contemplados nas regras da CBF, no Regulamento Esportivo da Fenabb/AABB ou neste
regulamento específico serão decididos pelo departamento esportivo, formado pelos senhores: Luis
Benvindo de Oliveira - Presidente da AABB, Tayrone Cerqueira – Vice -Presidente de Esportes - Cleiber
Abudd Diretor de futebol, Membro da Comissão de Disciplinar de Futebol Dr. Marcelo Wallace de Lima,
Valdir José de Souza - Membro assíduo da modalidade, Coordenador de Esportes Marcos Mateus e Lucas
Bernades(secretário).
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