
 
GERÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTES 

 

REGULAMENTO DAS “PELADAS” DE FUTEBOL AOS DOMINGOS E FERIADOS. 
 

 (CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY) 
 

1.  Os participantes (associados ou convidados) deverão colocar a carteira social ou 
convite no quadro de carteirinhas. Não será permitida a colocação de outro 
documento que não seja a carteira social ou o convite. 
 
2. Quando completar 18 (dezoito) atletas, 2 (dois) participantes escolhem os times que 
disputarão a primeira partida. 
 
3. A primeira partida terá a duração de 30 (trinta) minutos. 
 
4. Da segunda partida em diante o tempo será de 20 (vinte) minutos. 
 
5. Ao final dos 30 (trinta) minutos da primeira partida a equipe que ganhar joga a 
segunda partida. 
 
6. Se a primeira partida terminar empatada a equipe vencedora será definida através 
de cara ou coroa. 
 
7. Quem ganha a primeira partida joga a segunda.  
 
8. Cada equipe terá o direito de jogar apenas 2 (duas) partidas seguidas. 
 
9. Sempre que o time da próxima partida não estiver completo, o mesmo deverá ser 
completado com os atletas da equipe que perdeu a partida anterior, obedecendo a 
ordem de chegada dos participantes. 
 
10. Se não tiver goleiro fixo, avisar a cada 5 (cinco) minutos a troca dos mesmos. 
 
11. A sequencia dos goleiros será sempre do último da fileira de carteirinhas para o 
primeiro. 
 
12. Se algum atleta desistir da partida que estiver em andamento deverá ser 
substituído por um atleta que estiver esperando a próxima e de acordo com a ordem 
de chegada dos participantes que estão esperando a próxima partida. O atleta que for 
substituir o que desistiu tem vaga assegurada na próxima partida.  
 
13. Para preservar a manutenção do campo que está sendo utilizado para a 
realização da “Pelada” de Futebol não será permitido o uso de chuteiras com travas. 
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