
 
   

 
 

Copa AMESC 2017 
Categorias SUB 15 e SUB 18 

 
 

Regulamento 
 
 

A AMESC com a finalidade de proporcionar momentos de lazer, integração e entretenimento, 
colocando o esporte como fator de melhorar a qualidade de vida de seus adeptos em todos 
os aspectos elabora este regulamento, que deverá ser cumprido na sua plenitude durante 
todas às disposições regulamentares da competição, sujeitando-se as penalidades previstas 
no caso de descumprimento do mesmo.  
 
 

CAPITULO I 
 

Da entidade promotora 
 

Art. 1º – A Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC) é a entidade 
promotora e responsável pela organização e desdobramento da competição “Copa AMESC 
2017 – categoria SUB 15 e SUB 18”. 
 
Art. 2º – Caberá a AMESC elaborar a tabela, determinar as datas, horários dos jogos, 
autorizarem os locais de disputa, bem como fornecer o material de expediente que for 
necessário. 
 
Art. 3º – As seleções detentoras do mando de campo deverão organizar e estruturar o local 
de jogo, bem como, fornecer os materiais necessários para a realização dos mesmos, tais 
como: 
 
I – Zelar pelos estádios, bem como pela integridade física dos espectadores e demais 
pessoas que neles compareçam, ficando responsável, ainda, por eventuais danos de 
qualquer natureza ocorridos em razão da partida; 
II – Providenciar para que até 30 (trinta), minutos antes do início da partida, o campo de jogo 
esteja devidamente marcado, e caso haja a realização de jogo preliminar, a seleção 
mandante deverá ter material e pessoal disponível para fazer as marcações ou reparar as 
redes, e ainda outras providências, segundo determinar o árbitro da partida principal; 
III – Providenciar redes para as traves; 
IV – Bandeiras de cantos; 
V – Oferecer condições para que a imprensa possa efetuar seu trabalho; 
VI – O estádio deverá ter alambrado em perfeitas condições; 



 
VII – Manter, no campo de jogo e até o final, o material e o equipamento de primeiros 
socorros, abaixo relacionados: 

a) Maleta universal de primeiros socorros; 
b) Material adequado a ser utilizado para remover atletas com suspeita de fraturas. 
c) Ambulância ou transporte semelhante com o tamanho suficiente para transportar um 
atleta deitado. 

VIII – Manter a disposição do árbitro no mínimo 3 (três) bolas em perfeitas condições de jogo; 
IX – Providenciar para que as casamatas para o banco de reservas dos jogadores e a mesa 
do Delegado, obrigatórias em todos os estádios, ofereçam segurança e que se encontrem 
longe do contato direto com a torcida e a arbitragem. 
 
Art. 4º – Durante toda a competição, as datas, horários e locais das partidas, constantes na 
tabela, poderão sofrer alterações: 
 
I – Por determinação da AMESC;  
II – Por acordo entre as Seleções disputantes, desde que não resulte em prejuízo de 
terceiros, e que seja homologado pela Entidade Promotora; 
III – Por inversão do mando de campo da partida; 
IV – Pela perda do mando de campo da partida, conforme decisão da CD (Comissão 
Disciplinar), sendo que o novo local para cumprimento dos jogos enquanto perdurarem a 
punição será definido da seguinte forma: 

a) Fora da Comarca de jurisdição da Seleção penalizada; 
b) Fora dos domínios da Seleção adversária. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

Das seleções e atletas 
 
Art. 5º – Poderão participar da Copa as seleções organizadas pelos Municípios da AMESC. 
 
Art. 6º – Poderão participar da Copa todos os atletas devidamente credenciados, mediante 
inscrição até dia 18/09/2017, conforme combinado entre a AMESC e os diretores municipais 
de esportes. 
 
§ 1º – Para participação na categoria sub 18 anos, os atletas deverão ter no mínimo 15 
(quinze anos) (2002) e no máximo 18 (dezoito) anos (1999). 
 
§ 2º – Para participação na categoria sub 15, os atletas deverão ter no mínimo 12 (doze anos) 
(2005) e no máximo 15 anos (quinze anos) (2002).  
 
Art. 7º – Para cada jogo serão permitidas 7 (sete) substituições. 
 
Art. 8º – Todos os atletas da categoria sub 18 anos deverão ser eleitores dos municípios 
onde serão inscritos, cuja comprovação se dará através da apresentação do título de eleitor 
ou certidão ou transferência de titulo expedida pelo Fórum até 31/03/2017.  
 
§ 1º – Os atletas com menos de dezoito anos de idade, que ainda não possuem título de 
eleitor, poderão apresentar o título de eleitor de pelo menos um dos pais, ou responsável 
legal e poderá participar da competição representando o município, do qual o título está 
vinculado. O título citado acima deverá estar vinculado ao município do qual o atleta 
representará.   
 



 
Art. 9º – Para a categoria sub 15 apresentar título de eleitor de pelo menos um dos pais, ou 
responsável legal e poderá participar da competição representando o município, do qual o 
título está vinculado. 
 

1) Cada município poderá inscrever 30 (trinta) atletas por seleções; 
2) É facultado a seleção completarem a relação das 30(trinta) inscrições permitidas, até o 

término da 1ª fase; 
3) Toda nova inscrição deverá ser protocolada na Amesc, até o 3º dia útil da semana 

anterior da partida em que o atleta participará. 
4) Conforme determinação da Organização com parecer favorável dos diretores de 

esportes participantes, dos 30 (trinta) atletas inscritos por seleção, somente poderá 
adentrar no campo de jogo 25 (vinte e cinco) atletas uniformizados, sendo que 11 
(onze) titulares e 14 (quatorze) reservas e 03 (três) dirigentes, sendo um técnico, um 
auxiliar técnico e um massagista. 

    
 

CAPÍTULO III 
 

Das penalidades e das instâncias de julgamento 
 
Art. 10º – A seleção que deixar de participar de qualquer rodada, sem previamente comunicar 
a AMESC, será penalizada com a perda de 3 (três) pontos já conquistados, sendo 
considerada vencedora pelo placar de um a zero, a Seleção que legalmente estiver dentro do 
gramado. 
 
Parágrafo único – No caso de ainda não ter conquistado pontos, no momento que conquistar, 
automaticamente perderá 3 (três) pontos. 
 
Art. 11º – A Seleção que não comparecer a uma partida, ressalvado motivo de força maior, 
poderá ser considerado desistente da Copa e ficar impedida de participar, pelo prazo de 01 
(um) ano, na competição através da decisão da CD Comissão Disciplinar, conforme 
combinado em reunião entre AMESC e diretores de esportes municipais na leitura do 
regulamento da Copa. 
 
Art. 12º – O motivo de força maior, a que se refere o artigo anterior, deverá ser informado por 
escrito acompanhado das provas ou documentos ao Departamento Técnico da Amesc, e terá 
que ser protocolado no dia útil imediatamente seguinte ao da data prevista para a realização 
da partida. 
 
Art. 13º – Para efeito de julgamento, a CD (comissão disciplinar), será contratada pala 
organização (AMESC) sempre que for necessária para julgamento em primeira instância. 
 

1) A primeira instância será formada por uma comissão contratada pela organização em 
número de três (3) pessoas sendo um (1) presidente, um (1) relator e um (1) auditor na 
data do julgamento para julgar os fatos ocorridos. 

2) A segunda instância se for necessário será formada pela mesma CD Comissão 
Disciplinar, porem em números de cinco (5) pessoas sendo um (1) presidente, um (1) 
relator e três (3) auditores na data do julgamento para julgar os fatos ocorridos. 

3) Nominata da CD Comissão Disciplinar: 
01 Presidente Sr: CPF: 
02 Relator Sr: CPF: 
03 Auditor Sr: CPF: 
04 Auditor Sr: CPF: 



 

05 Auditor Sr: CPF: 
4) O presidente da CD Comissão Disciplinar votará somente para fins de desempate. 

 
Art. 14º – Todos os casos relatados pelos árbitros serão encaminhados a CD (comissão 
disciplinar), onde serão analisados e sentenciados. 
 
Art. 15º – A Seleção ou atleta que provocar tumultos, agressão física, verbal com ofensas 
morais à arbitragem, a dirigentes e/ou que tomar atitudes antidesportivas, poderá ser excluída 
da Copa, conforme entendimento e decisão da CD (Comissão Disciplinar), possível de 
punição conforme artigo que se enquadrar e também poderá resultar em: 
a) Perda de mando de campo. 
b) Punição de perda dos pontos da partida e ou dependendo da gravidade do ocorrido, até a 
eliminação da competição, tanto na edição em curso quanto na edição do ano seguinte. 
 
Art. 16º – Os atletas e dirigentes incorrerão nas seguintes penalidades: 
 

a) Um cartão vermelho - Suspensão automática de 01 (um) jogo; 
b) Expulsão com agravante, redigida pelo árbitro na súmula, dentro de 48 horas (quarenta 

e oito), será julgada pela CD (Comissão Disciplinar), em 1ª Instância de Julgamento, 
sendo aplicada a legislação desportiva vigente, principalmente o Código de Justiça 
Desportiva de Santa Catarina - CJDSC, sem prejuízo da suspensão automática de 01 
(um) jogo; 

c) As súmulas serão analisadas e julgadas até o 4º dia útil da 2ª semana após a partida. 
 
Art. 17º – O atleta que chegar atrasado, isto é, depois que tiver iniciado a partida, não poderá 
mais adentrar ao campo de jogo. 
 
Art. 18º – Nos julgamentos de 1ª e 2ª Instâncias será oportunizado às partes conflitantes, o 
princípio da ampla defesa e do contraditório, na forma do Código de Justiça Desportiva de 
Santa Catarina – CJDSC. 
  
Art. 19º – Caberá a 1ª Instância da CD (Comissão Disciplinar), analisar e julgar os atos e 
fatos constantes nas súmulas e documentos em anexos, fornecidos pelos árbitros, a luz do 
presente regulamento e da legislação desportiva vigente, bem como todos e quaisquer 
protestos a serem apresentados pelas equipes participantes. 
 
Parágrafo Único – Caberá, ainda, a 1ª Instância da CD (comissão disciplinar), manter o 
controle dos registros das advertências decorrentes de infrações aplicadas pelo árbitro aos 
atletas e consignadas na súmula e anexos, para os efeitos previstos neste regulamento, 
prevalecendo, em caso de divergência de nomes, aquele que constar no documento de 
comunicação de penalidades, anexo à súmula; 
 
Art. 20º – A cada julgamento que houver a CD (comissão disciplinar), reunir-se-á com no 
mínimo 3 (três) componentes da comissão, analisar os fatos e comunicar as partes 
interessadas com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
§ 1º – A comunicação de que trata este artigo, poderá ser por meio de e-mail, 
correspondência e/ou similares; 
 
§ 2º – Toda Seleção que der entrada a um protesto ou recurso, terá que deixar um cheque 
caução na AMESC, no valor de 01 (um) salário mínimo. Em caso de procedência ou 
deferimento do protesto ou recurso, respectivamente, será doado o equivalente a 50% do 
valor depositado em cesta básica a uma entidade carente do município em questão os outros 



 
50% a AMESC administrará conforme seu entendimento.   
 
Art. 21º – As decisões em 1ª e 2ª Instâncias serão notificadas oficialmente às partes 
interessadas. 
 
§ 1º – É rigorosamente proibido as Seleções participantes recorrerem a outros fóruns de 
justiça, mesmo os da justiça desportiva, que não sejam os constituídos para esta competição; 
 
§ 2º – Qualquer outra ação movida na justiça, delegada ou não pela Seleção participante, por 
entidades interessadas, e que tenha como desdobramentos liminares que atrapalhem o 
andamento normal da competição, desde que não haja esforço em contrário, serão de 
responsabilidade da Seleção citada como beneficiária no processo; 
 
§ 3º – A seleção que infringir o disposto nos parágrafos anteriores será penalizada com a 
desclassificação da competição e suspensão de 1 (um) ano de todas as competições 
promovidas pela AMESC. 
 
Art. 22º – Não caberá a AMESC qualquer responsabilidade por atletas, dirigentes e 
torcedores, bem como, com incidentes acontecidos nos locais da competição, cabendo a 
seleção envolvida, administrar tal situação.  
   

CAPÍTULO IV 
 

Do adiamento, da suspensão, da impugnação, ausência e da validade da partida 
 
Art. 23º – Qualquer partida, em virtude de mau tempo ou por motivo de força maior, poderá 
ser adiada pela AMESC até 06 (seis) horas antes de seu início, dando-se ciência da decisão 
aos representantes das seleções interessadas, ao diretor de arbitragem, bem como, aos 
veículos de comunicação envolvidos com a competição.  
 
§ 1º – O trio de arbitragem (árbitros e auxiliares) será designado pela Liga Urussanguense de 
Desportos (LUD), CNPJ 83.706.184/0001-37, e o mesário será de responsabilidade do 
município sede da partida. 
 
§ 2º – Sempre que possível, o Diretor de Arbitragem deverá consultar a AMESC para discutir 
a distribuição dos árbitros dentro da competição, buscando conciliar com os interesses das 
Seleções participantes; 
 
Art. 24º – O árbitro é a única autoridade para decidir, a partir de 06 (seis) horas antes do 
horário previsto para início da partida, acerca do adiamento, bem como para decidir no campo 
a respeito da interrupção ou suspensão da mesma, dando ciência da decisão aos 
representantes das equipes envolvidas na partida e para a organização do evento (AMESC). 
 
§ 1º – Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa quando ocorrer um ou 
mais dos seguintes motivos:  
 
I – Falta de segurança no estádio,  
II – Mau estado do campo, que torne a partida impraticável ou perigosa,  
III – Falta de iluminação adequada;  
IV – Falta de marcação do campo de jogo ou marcação deficiente;  
V – Conflitos ou tumultos graves no campo de jogo ou no estádio;  
VI – Invasão generalizada do campo de jogo;  
VII – Forte neblina ou fortes chuvas.  



 
 
§ 2º – Ocorrendo o previsto no parágrafo anterior, o árbitro, se for possível, aguardará 30 
(trinta) minutos, para que cessem os motivos que deram causa à interrupção ou ao 
adiamento. Se não for possível aguardar o tempo acima mencionado, ou, se após o referido 
prazo não cessarem os motivos do adiamento ou da interrupção, o árbitro poderá, ainda, 
estender o prazo por mais 30 (trinta) minutos. Caso após os prazos acima mencionados, não 
cessarem os motivos que deram causa ao adiamento ou a interrupção, o árbitro adiará ou 
suspenderá a partida, e encaminhará o seu relatório circunstanciado a 1ª Instância da Junta 
de Julgamento Disciplinar da competição; 
 
§ 3º – Caso o árbitro venha a adiar a partida, tendo em vista o disposto no § 1º deste artigo, a 
AMESC em acordo com as Seleções envolvidas, marcará uma nova data para disputa e 
estabelecerá o horário e local do jogo. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

Do número de atletas e do uniforme das seleções: 
 
Art. 25º – Até 05 (cinco) minutos antes da hora marcada para o início da partida, os atletas de 
cada seleção disputante deverão assinar a súmula, após se identificarem perante o delegado 
da partida, mediante a exibição do documento de identidade do atleta devendo a assinatura 
da súmula ser feita, primeiramente, pela equipe que tiver o mando de campo. 
 
Art. 26º – A Seleção visitante sempre jogará com seu uniforme número um, salvo acordo 
firmado pelas Seleções antes da partida. 
 
Art. 27º – Nenhuma partida terá início sem a presença em campo de pelo menos 07 (sete) 
atletas de cada Seleção que tenham assinado a súmula. 
 
§ 1º – Na hipótese do não atendimento previsto no "caput" deste artigo, o árbitro aguardará 
até 15 (quinze) minutos após a hora marcada para o início da partida, e permanecendo a 
situação, a Seleção que não apresentar em campo, pelo menos 07 (sete) atletas, será 
considerada perdedora por WO e poderá ser caracterizado o abandono da Copa, a menos se 
houver, conforme dispõe o regulamento, uma justificativa plausível em sua defesa que 
convença a Junta de Julgamento Disciplinar a marcar uma nova partida; 
 
§ 2º – Ocorrendo o fato no transcurso da partida, esta será encerrada imediatamente pelo 
árbitro, que encaminhará o seu relatório juntamente com os demais documentos da partida à 
Junta de Julgamento Disciplinar que adotará as medidas previstas no regulamento; 
 
§ 3º – Sempre que uma seleção, atuando apenas com 07 (sete) atletas tiver um ou mais 
contundidos, conceder-lhe(s)-á o árbitro, o prazo de 15 (quinze) minutos para tratamento ou 
recuperação;  
 
§ 4º – Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior sem que tenha havido a reincorporarão 
do(s) atleta(s) à sua Seleção, dará o árbitro por encerrada a partida;  
 
§ 5º – A Seleção (ou as Seleções) que tiver em sua (s) equipe (s) reduzida (s) a menos de 7 
(sete) atletas, sofrerá (ão), sem prejuízo das demais sanções cabíveis, as penas previstas 
neste regulamento. 
 
 



 
CAPÍTULO VI 

 
Da bilheteria 

 
Art. 28º – Não será permitida cobrança de ingresso em nenhum estádio onde será realizada a 
competição conforme acordo entre os diretores de esportes municipais. 
 

CAPÍTULO VII. 
 

Da premiação 
 

Art. 29º – A organização da competição (AMESC) oferecerá em definitivo para ambas as 
categorias: 
a) Troféus para a Seleção campeã e vice-campeã; 
d) Serão ofertadas também medalhas aos atletas e dirigentes campeões e vice-campeões; 
 
Art. 30º – A defesa menos vazada da competição, ou artilheiro obedecendo à 
proporcionalidade dos jogos, será premiada com um troféu. Em caso de empate entre duas 
ou mais defesa ou artilheiros, todas receberão troféu.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Do sistema de disputa 
 
Art. 31º – A Copa AMESC de Seleções categoria sub 18 anos será disputada da seguinte 
forma: 
 
a) Na 1ª fase serão 3 (três) chaves, sendo 2 (duas) chaves com 4 (quatro) equipes e 1 (uma) 
chave com 3 (três) equipes cada, formando Chave A (4 equipes), Chave B  (3 equipes), e 
chave C (4 equipes) sendo que as seleções da mesma chave jogarão entre si em jogo único, 
classificando-se para a 2ª fase as 3 (três) melhores seleções classificadas das chaves A e C 
e duas da chave B. 
 

a) As chaves foram definidas por meio de sorteio, e ficaram assim distribuídas: 
 

Nº Chave A Nº Chave B Nº Chave C 
01 Timbé do Sul 05 Meleiro/Morro Grande 08 Santa Rosa do Sul 
02 Turvo 06 Balneário A. do Silva 09 São João do Sul 
03 Jacinto Machado 07 Araranguá 10 Sombrio 
04 Ermo    Balneário Gaivota 

Obs. Da 2ª Fase em diante os jogos serão definidos através de sorteio até a final em jogo 
único. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

Das disposições finais 
 
Art. 32º – A Copa AMESC SUB 15 e SUB 18 terá inicio no dia 23 de setembro de 2017. 
 



 
Art. 33º – Os jogos da categoria sub 15 iniciarão às 14 horas, com tolerância de mais (+) 
15 minutos, e os jogos da categoria sub 18 iniciarão às 16 horas com tolerância de mais 
(+) 10 minutos. 

1) O tempo de jogo para a categoria sub 15 anos será de 30 (trinta) minutos, num total 
de 60 (sessenta) minutos, mais os acréscimos regulamentares acrescidos pelo árbitro; 
2) O tempo de jogo para a categoria sub 18 será de 40 (quarenta) minutos, num total 
de 80 (oitenta) minutos, mais os acréscimos regulamentares acrescidos pelo árbitro; 
3) Quando da vigência do horário de verão, as mesmas iniciarão uma hora mais tarde; 
4) De comum acordo e com a autorização da AMESC, desde que solicitado com 48h 
de antecedência, as seleções poderão alterar os horários e data dos jogos, dentro da 
mesma rodada, com exceção dos jogos da última rodada classificatória, na 1ªfase.  

 
Art. 34º – Em caso de suspensão de uma rodada, que só poderá acontecer por motivo 
altamente justificável, a Organização marcará uma nova data sem alterar as rodadas 
seguintes. 
 
Parágrafo único – As Seleções poderão substituir seus dirigentes na competição, a qualquer 
momento, sempre com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis. 
  
Art. 35º – Os atletas suspensos da competição promovida pela Amesc por ato de indisciplina, 
não poderá participar de nenhuma competição municipal promovida pelas Prefeituras da 
mesma, pelo mesmo período que prevalecer a punição na competição regional. 
 
§ 1º – Entende-se por competição municipal, toda e qualquer modalidade esportiva 
organizada pela Prefeitura; 
 
§ 2º – As penalidades estabelecidas em jogos serão validas apenas para competição 
especifica, ou seja, neste caso não se aplica aos municípios.  
 
Art. 36º – O atleta suspenso das competições organizadas pelas prefeituras por ato de 
indisciplina, não poderão participar da competição regional promovida pela Amesc, pelo 
mesmo período que prevalecer a punição na competição municipal. 
 
§ 1º – Entende-se por competição municipal, toda e qualquer modalidade esportiva 
organizada pela Prefeitura; 
 
§ 2º – As penalidades estabelecidas em jogos serão validas apenas para competição 
especifica, ou seja, na modalidade municipal em que o atleta foi suspenso;  
 
Art. 37º – Os dirigentes esportivos, responsáveis pela participação das Prefeituras na 
competição regional, ato confirmado pela assinatura na lista de presença das reuniões da 
comissão organizadora e junta de julgamento disciplinar, deverão encaminhar a lista de 
atletas suspensos nas suas respectivas competições até três dias úteis antes do início da 
competição regional. 
 
Parágrafo único – Será responsabilidade do dirigente após o início da competição regional, 
encaminhar com três dias úteis antecedentes à rodada, as novas suspensões estabelecidas. 
 
Art. 38º – Os dirigentes esportivos que não apresentarem a lista dos atletas suspensos serão 
responsáveis pelo ato, ficando automaticamente eliminados da competição regional por dois 
anos, e a sua seleção perderá todos os pontos, dos quais houver a participação do atleta 
irregular, sendo os mesmos revertidos para a outra seleção que participou da partida caso 
não já os tenha conquistado. 



 
 
Art. 39º – As normas e regulamento que disciplinarão a Copa AMESC serão baseadas no 
Código de Julgamento Disciplinar de Santa Catarina - CJDSC. 
 
Art. 40º – Todos os Direitos Publicitários pertencem a Entidade Promotora, sendo vedado o 
seu uso por terceiros, sem prévia autorização. 
 
Parágrafo único – Serão aplicados às sanções previstas em Lei, caso haja descumprimento 
deste artigo. 
 
Art. 41º – Os casos omissos serão resolvidos pela organização. 
 
Art. 42º – A interpretação deste regulamento e seu fiel cumprimento ficarão sob a 
responsabilidade da CD (comissão disciplinar), contratada pela Amesc quando necessário. 
 
Art. 43º – No julgamento de recursos processuais decorrentes de indisciplina e de infrações 
ao regulamento e normas da competição, a organização AMESC e a CD (Comissão 
Disciplinar), se baseará: 

1) Neste Regulamento Geral; 
2) Na súmula de jogo e relatório do árbitro, delegado ou outros; 
3) No CJDSC (Código de justiça desportiva de Santa Catarina); 
4) Comissão Julgadora. 
 

Art. 44º – Todas as partidas serão disputadas de acordo com as regras de jogo de futebol de 
campo, publicada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), e por este regulamento. 

 
Art. 45º – Conforme determinação da Organização Mundial de Saúde, todo atleta que sofrer 
acidente sangrento deverá ser retirado imediatamente do jogo, não podendo retornar até que 
o ferimento seja estancado, devendo mudar o uniforme, se necessário. 

 
Parágrafo único – Compete exclusivamente ao árbitro paralisar a partida e fazer cumprir o 
que determina o regulamento ou a regra oficial do esporte. 

 
Araranguá, 21 de agosto de 2017. 
 
 

 
 

  
 
 


