
 

TORNEIO ESPORTIVO 2019 PV SUL 

REGULAMENTOS GERAIS 
A PALAVRA DA VIDA tem o prazer de receber os atletas e demais visitantes para este dia. Traga seus 
convidados! 

O CENTRO DE EVENTOS PALAVRA DA VIDA é um lugar muito bonito, com cachoeira, cabo aéreo, arborismo, 
lancheria, quadras e campos esportivos. 

Pedimos o favor de observar atentamente, e cumprir os regulamentos esportivos e internos do Centro de 
Eventos. É importante que os regulamentos sejam lidos pelos atletas para que esses tenham conhecimento 
dele. 

A Comissão Organizadora do Evento, poderá fazer mudanças no regulamento caso haja necessidade. Ex.: não 
termos todas as vagas preenchidas por times. Quaisquer dúvidas sobre o Torneio Esportivo TEEN não 
abrangidas por este regulamento, ficam submetidas à decisão da Comissão Organizadora do Evento. Caso haja 
algum tipo de problema/ocorrência, favor entrar em contato conosco (telefones e e-mail abaixo). 

A chegada dos atletas para o Torneio Esportivo: até às 08:00 h.  

O início será às 08:30h, diretamente nos locais de competição; não haverá abertura.  

Só poderão participar das modalidades esportivas coletivas masculinas (Futebol 7 e Futsal), atletas das 

categorias entre 2002 e 2006 (inclusive); as demais modalidades – categoria livre.  

Participarão dos jogos as equipes previamente inscritas e devidamente uniformizadas (n.º na camiseta). No dia 

a equipe deverá apresentar-se diretamente ao local de controle de atletas (NA RÁDIO). 

Número máximo de Times e Atletas inscritos: 

• Futebol 7: 12 times, 12 atletas + 1 técnico (2002 a 2006) 

• Futsal Masculino: 6 times, 8 atletas + 1 técnico (2002 a 2006) 

• Futsal Feminino: 6 times, 8 atletas + 1 técnico (livre) 
• Vôlei de Dupla: 12 times, 6 atletas + 1 técnico (livre) 

• Na Gaveta: individual (livre) 

• Embaixadas: individual (livre) 

ATENÇÃO:  Cada atleta poderá participar de uma modalidade coletiva apenas. A participação nas 

modalidades individuais não poderá interferir na continuidade das modalidades coletivas, sob pena de ser 
aplicado W.O. 

Não será permitido aos atletas o uso de colar, brinco, relógio, pulseira, ou qualquer outro acessório que possa 
pôr em risco a integridade física do atleta ou dos adversários durante a participação em qualquer modalidade.  

Ao receber estes regulamentos, leia-os a todos os atletas. A “ficha de atletas” deverá ser devidamente 
preenchida e trazida no dia do evento para conferência com a devida documentação. 

 
  
 

RS 020, Pda 104 (Estrada Vira Machado, 2200) Morungava, Gravataí – RS 94360-000 

escritorio@pvsul.com.br                 (51) 3106-2465                    (51) 99840-9854 

pvsul.oficial            palavra da vida sul 

https://www.facebook.com/pvsul.oficial/


 

 

REGULAMENTO FUTEBOL 7 
Somente para atletas nascidos entre 2002 e 2006 (inclusive). Cada equipe poderá ser composta por no máximo 

12 (doze) jogadores, sendo que apenas 7 incluindo o goleiro, poderão entrar em campo. Os demais deverão permanecer 

no banco de reservas juntamente com o técnico/responsável. 

Inscrição: Haverá 12 equipes divididas em 3 chaves (A, B, C) de 4 times.  Só é confirmada pelo depósito da taxa 

de inscrição no valor de R$ 50,00 (e envio do comprovante do pagamento). OBS.: este valor é destinado ao rateio das 

despesas com o evento. 

Regulamento: Confirmadas as presenças de todas as equipes, o desenvolvimento da modalidade será: 

• 1ª FASE: Haverá 12 times divididos em 3 chaves de 4 times. Todos jogarão contra todos na sua chave. Vitória 
valerá 3 pontos, empate 1 ponto. O 1º de cada chave se classificará para as semifinais, juntamente com o melhor 
2º lugar das 3 chaves. Em caso de empate, o critério para desempate será: 1º Pontos ganhos; 2º Saldo de gols; 
3º Gols a favor; 4º Sorteio.  

• SEMIFINAIS E FINAL: os confrontos seguirão esta ordem: As semifinais serão time “A” X “C” e “B” X 2º Melhor. 
As semifinais e a final serão disputadas em 2 tempos de 10 minutos. Em caso de empate haverá cobrança de 3 
pênaltis por time, persistindo o empate, estes continuarão sendo desferidos de um em um intercaladamente, 
até que uma das equipes obtenha a vantagem.    

• DURAÇÃO DOS JOGOS: Todas as partidas serão disputadas em 1 tempo de 15 minutos corridos sem 
intervalo. 

• É permitido o uso de tênis ou chuteiras de futebol 7.  Não são permitidas chuteiras de cravos ou pés 

descalços. Aconselhamos o uso de caneleiras como proteção individual. 

Tabelas: serão formuladas por sorteio pela comissão organizadora no dia anterior ou no dia do Evento. 

Alterações neste Regulamento: no dia do evento, poderão ocorrer alterações nas tabelas, bem como em outros 

aspectos deste regulamento (especialmente devido ao não comparecimento de alguma equipe), cabendo a decisão final 

dessas alterações exclusivamente a comissão organizadora do evento; igualmente caberá a esta COMISSÃO, a 

decisão final com respeito a quaisquer aspectos não regulamentados pelo livro de regras oficial da modalidade 
e/ou pelo presente regulamento. 

Regras Oficiais: serão aplicadas integralmente; isso significa que também serão aplicadas as penalizações 

referentes às faltas cumulativas coletivas (SHOOT OUT), que neste caso serão acumuladas durante toda a 

partida (e não por período como nas regras oficiais da modalidade). 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

IMPORTANTE: 
W.O.: Será dado W.O. à equipe que não comparecer ao campo esportivo dentro do prazo de 2 minutos após o horário 

solicitado pela mesa responsável e avisado na rádio. A tolerância será de 5 minutos apenas para a 1ª partida da manhã 

e da tarde. O time favorecido ganhará 3 pontos e 2 gols de saldo pró. 

O ATLETA: Os atletas e o Técnico ou Responsável deverão apresentar-se na rádio (à comissão organizadora da 

modalidade), assim que chegarem ao local do torneio (chegada oficial até as 08:00h); somente poderão participar do 

torneio atletas nascidos entre 2002 e 2006 (inclusive). Os atletas deverão apresentar documento oficial com foto 

"recente" e data de nascimento. A apresentação desta documentação é obrigatória, quantas vezes forem 

necessárias, sempre que solicitado pela comissão organizadora. 

DISCIPLINA: Caso o atleta seja expulso (cartão vermelho), estará também suspenso da partida subsequente. Se for 
necessário tomar medidas disciplinares contra o atleta isto caberá a comissão organizadora. Estarão sujeitos à 
advertência, expulsão dos jogos, de futuros Torneios, o atleta, o técnico, a equipe ou o torcedor que ofender com palavras, 
gestos obscenos e/ou agressões à equipe de arbitragem, às equipes e/ou torcidas adversárias.                                   

ÁRBITROS: São as autoridades máximas em campo. Quaisquer problemas entre atletas, torcedores e o anotador, 
devem ser levados por seus líderes (capitães e/ou responsável), caso necessário, à comissão organizadora da 
modalidade. O capitão de cada equipe é quem deve dirigir-se ao árbitro de forma respeitável, para eventuais 
solicitações, cabendo ao árbitro tomar as devidas providências, caso seja necessário. O anotador terá a única 
responsabilidade de anotar as informações solicitadas pelos árbitros e registrá-las na súmula correspondente. O anotador 
apenas poderá ser consultado sobre as informações contidas na súmula da partida em andamento, e esta consulta deverá 
proceder apenas dos técnicos e capitães das equipes participantes da respectiva partida. 

PREMIAÇÃO: MEDALHAS para o 1º colocado e 2º colocado. 

CHEGADA: As equipes que irão participar do torneio deverão chegar até as 08:00h para se identificar e receber a 
tabela dos jogos com os respectivos horários. Seu jogo poderá ser o primeiro, não se atrase, poderá ser aplicado o W.O. 
Os grupos vindos de carro deverão estacionar seus veículos nas laterais da estrada conforme orientação no dia. 

PROGRAMAÇÃO DO DIA E REUNIÃO NO GINÁSIO: O Torneio Esportivo Teen terá início às 08:00h. AS 
atividades no ginásio serão interrompidas às 11:00h e as demais atividades às 11:30h, para a programação especial 
no ginásio (onde faremos o sorteio de brindes). A participação dos atletas nesta reunião é obrigatória, sob pena de 
desclassificação. Após esta programação, as atividades (e torneios) serão reiniciadas logo que isso seja possível, conforme 
orientação da RÁDIO; caberá aos responsáveis pelas equipes reunir seus atletas para as partidas em que sua equipe estiver 
jogando. Poderá haver alterações nos horários (programação especial), mediante aviso na rádio. 

INGRESSO: O ingresso ao Torneio Esportivo Teen custará R$ 5,00 por pessoa, que dará direito a um cupom 
para concorrer aos brindes. Este valor será revertido em melhorias na estrutura física do local. Todos pagam ingresso!  

NÃO HAVERÁ data reserva para este evento; ele será realizado de qualquer forma no dia estipulado. 

Normas Internas do Centro de Eventos PV-Sul 
• Será expressamente vetado o uso de bebidas alcoólicas, cigarros, aparelho de som e palavras de baixo calão. O 

traje adequado para moças na área da cachoeira é maiô. Os rapazes deverão usar calção ou bermuda, não é 
permitido o uso de sungas. 

• Os responsáveis pelas equipes e todos os atletas participantes do torneio, deverão observar os horários de 
seus jogos e adequar seu almoço a estes horários, de forma que todos participem da reunião no ginásio 
às 11:45h. 

• Não pegar flores, plantas etc. do local. 

• Preservar o bom ambiente: não colocando em risco a sua vida e de outros (cachoeira).  Limitar o contato físico 
nos relacionamentos afetivos para o bem comum dos participantes do evento (constrangimento).  

 



TORNEIO ESPORTIVO 2019 PV SUL 

 

Nome do Time: 

Técnico: 

Nome do Atleta 
Nº do Documento 
Documento oficial com foto 
recente e data nascimento 

Nº 
Camisa 

Data de 
Nascimento 

(2002 a 2006) 

01.     

02.     

03.     

04.     

05.     

06.     

07.     

08.     

09.     

10.     

11.     

12.     

Só poderão participar atletas com documentação com foto recente e data de nascimento! 

 


