
 
 

 
CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL JUNIORES (SUB-19) DE 2014 

 
DO REGULAMENTO ESPECÍFICO  

 
Da Denominação e Participação. 

 
ART. 1° - O Campeonato Estadual de Futebol Juniores (Sub-19) de 2014, será disputado pelas 06 (seis) 
Associações a seguir denominadas: ABC Futebol Clube, América Futebol Clube, Currais Novos 
Esporte Clube, GLOBO Futebol Clube, PALMEIRA Futebol Clube (Goianinha), Visão Celeste Esporte 
Clube. 
 
ART. 2° - A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol – FNF detém todos os direitos relacionados à 
competição e o seu Departamento Técnico é o responsável pela organização, realização e elaboração 
da tabela e do Regulamento do campeonato. 
 
ART. 3º - Técnica e disciplinarmente, o Campeonato Estadual de Futebol Junior (Sub-19) de 2014, será 
regido pelas Regras do Jogo da International Football Association Board, publicada pela FIFA, pelos 
dispositivos do CBJD vigente e pelas Leis nº 9.615, 10672 e nº 10.613, ou ainda, outras que sejam 
instituídas. 
 

Do Sistema de Disputa. 
 
 
 ART. 4° - O Campeonato Estadual de Futebol Juniores (Sub – 19) de 2014, será disputado em pontos 
corridos observando-se o sistema de rodízio simples, (todos contra todos) com jogos de ida e volta. 
 
Parágrafo Único: Caso a diferença entre as equipes classificadas em 1º e 2º lugares ao final das 10 
(dez) rodadas seja superior a 03 (três) pontos, a Associação classificada em 1º lugar será declarada 
campeã do Campeonato Estadual de Futebol Juniores (Sub – 19) de 2014. Porém, se a diferença entre 
as equipes classificadas em 1º e 2º lugares for igual ou inferior a 03 (pontos), será disputada 01 (uma) 
partida única com a equipe melhor classificada jogando pelo empate e ainda tendo direito ao mando 
de campo da partida. 
 
 

Dos Critérios Técnicos. 
 
ART. 5 ° - Para obtenção do Índice Técnico das Associações, bem como para eventuais desempates 
tendo em vista a classificação, quando ocorrer igualdade de pontos ganhos entre duas ou mais 
associações, aplicar-se-ão, sucessivamente e pela ordem, exclusivamente, os seguintes critérios: 
 
 

A) Maior número de vitórias; 
B) Confronto direto; 
C) Maior saldo de gols; 
D) Menor número de gols sofridos entre todos os jogos realizados no campeonato; 
E) Menor número de cartões vermelhos; 
F) Menor número de cartões amarelos. 
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Da Classificação Geral do Campeonato. 

 
Art. 6° - A equipe Campeã será aquela que obtiver o melhor índice técnico em todo o campeonato ou 
que venha vencer a disputa final, em caso de necessidade. As classificações das equipes restantes serão 
conhecidas de acordo com os critérios técnicos estabelecidos no artigo 5º deste Regulamento, 
considerando toda competição. 
 
ART. 7º - O Campeonato Estadual de Futebol Juniores (Sub – 19) de 2014, será classificatório para 
indicação das equipes do Rio Grande do Norte que participarão no ano de 2015 da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior – Copinha.  
 
§ 1º - A equipe campeã garantirá a primeira vaga do estado na referida competição. 
 
§ 2º - A vice – campeã será assegurada a segunda vaga do estado na mesma competição. 
 
 
 

Da Condição de Jogo. 
 

ART. 8° - Somente poderão participar da competição os atletas que tenham sido registrados no DRT – 
Departamento de Registro e Transferência e cujos nomes constem no BID – Boletim Informativo Diário 
publicado pela DRT até o último dia útil véspera de cada partida, ficando o prazo final para inscrição 
de atletas na competição até o último dia útil antes de ser iniciada a 6ª rodada do campeonato. 
 
§ 1º – A documentação necessária para inscrição dos atletas é a seguinte: Oficio solicitando a inscrição 
dos atletas; Ficha de registro do atleta preenchida corretamente; copia da certidão de nascimento ou 
carteira de identidade; copia do CPF; para quem assinar a ficha de inscrição do atleta PAI/MÃE (se 
menor de idade),copia da Identidade,e o responsável PROCURAÇÃO. 
 
§ 2º – somente poderão participar da primeira rodada da competição os atletas que tiverem dado 
entrada em sua documentação no DRT – Departamento de Registro e Transferência da FNF até o dia 
09 de JULHO de 2014 e que seus nomes constem no BID – Boletim Informativo Diário publicado pela 
DRT até o último dia útil do inicio do campeonato. 
 
§ 3º - Um atleta que for relacionado em súmula por uma equipe, não poderá participar por outra na 
mesma competição. 
 
§ 4º – Os atletas que poderão participar do certame deverão ser nascidos no ano de 1995, 1996, 1997, 
1998. As equipes devem entregar toda a documentação solicitada pelo departamento técnico da FNF 
dentro dos prazos definidos das inscrições. 
 
 
 
 

Das Disposições Finais 
 
 
ART. 9° - Por determinação da CBF e da FIFA, os atletas cumprirão sempre a suspensão automática 
após advertência com o terceiro cartão amarelo ou após um cartão vermelho. 
 
§ 1º - Será de responsabilidade dos clubes o controle de cartões amarelos e vermelhos de seus 
atletas durante toda a competição para os cumprimentos das penalidades. 
 



ART. 10º - Somente os capitães de cada equipe, deverão assinar a súmula da partida,30(trinta) 
minutos antes da hora marcada para o inicio da mesma,após se identificarem perante o delegado da 
partida da federação e/ou dos componentes de arbitragem(arbitro,Auxiliares ou Arbitro reserva). 
 
§ 1º - A identificação do atleta será feita pela exibição da carteira de identidade, carteira profissional, 
carteira de habilitação ou passaporte,expedido por órgão público oficial do pais. 
 
§ 2º - A assinatura da súmula deverá ser feita, primeiramente,pelo capitão da associação que tenha 
mando de campo. 
 
§3º - Em cada partida, a associação poderá efetuar até 03(três) substituições. 
 
ART. 11º - As Partidas suspensas serão solucionadas levando-se em conta os motivos que 
determinaram à interrupção, de acordo com o Regulamento Geral das Competições da FNF ou por 
decisão da Justiça Desportiva. 
 
ART. 12º - Os clubes terão que indicar seu estádio para a realização das partidas, podendo ser em 
outros campos desde que haja comum acordo entre as equipes disputantes e a anuência da Federação. 
 
Parágrafo Único: As partidas terão a duração de 90 (noventa) minutos, divididos em 02 (dois) tempos 
de 45 (quarenta e cinco) minutos cada, com 15 (quinze) minutos de intervalo entre ambos. 
 
ART. 13º - O valor da taxa de arbitragem será de R$ 300,00 (trezentos reais),pago pelo mandante do 
jogo.  As diárias no valor de R$ 50,00(cinquenta reais) para as cidades com distancias superior a 100 
(cem) KM e passagem de ida e volta. 
 
Parágrafo Único – O valor da taxa de arbitragem acima mencionada terá que ser paga antes dos 
atletas assinarem a súmula, será aplicado uma multa no valor de R$ 3.000,00(três mil reais),para a 
equipe que não pagar as taxas de arbitragem e  sob pena de perda de W O. As equipes que tiverem o 
mando de campo serão responsáveis pelo pagamento das taxas de deslocamento e diárias da mesma 
até seu estádio 
 
ART.14º - As equipes que tiverem o mando de campo serão responsáveis, pela solicitação da  
segurança que deve ser feita OBRIGATORIAMENTE, pela policia militar, antes, durante e depois do 
jogo, além de providenciar a presença de uma AMBULÂNCIA e um MÉDICO, até o final da partida e 
garantir a presença de no mínimo 02 e no máximo de 06 gandulas e 02 maqueiros durante o decorrer 
da mesma. 
 
ART.15º - A equipe que desistir da competição,antes ou após o seu inicio,sofrerá uma punição 
pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),ficará automaticamente afastada do campeonato 
do ano seguinte desta categoria,além das possíveis penalidades imposta pelo tribunal de justiça 
desportiva . 
 
Parágrafo Único - As equipes eliminadas por W x O ou desistência da competição terão seus resultados 
anteriores e posteriores considerados com placar de 3x0 para seus adversários, conforme determina o 
regulamento geral das competições da CBF.  
 
ART. 16º - Em cada partida da competição serão utilizadas 03 (três) bolas, sendo 02 bolas do clube 
mandante e 01 (uma) da FNF e serão de modelo oficial definido para o campeonato. 
 
ART. 17º - Modificações na tabela somente poderão ocorrer se autorizadas e publicadas pelo 
Departamento Técnico da FNF. 
 
ART. 18º - O Departamento Técnico da FNF elaborará instruções específicas no que concerne à 
entrega de troféus e medalhas aos vencedores do Campeonato. 
 



ART. 19º - Cada associação será integrada por 11(onze) atletas titulares, além de no máximo 12 
(doze) atletas reservas. 
 
ART. 20º - Como medida administrativa e técnica indispensável à segurança e normalidade da partida, 
deverão ser observados que no local destinados ao banco de reserva, além dos atletas reservas 
poderão permanecer a comissão técnica composta por 01 (um) técnico, 01 (um) preparador físico,01 
(um)médico,01 (um) massagista. 
 
Parágrafo Único: Os quatro membros da Comissão Técnica, obrigatoriamente, antes de cada partida, 
sob pena de não participar da mesma, deverão apresentar o documento de (CRM) para o médico, 
carteira de identidade para o técnico, massagista e o preparador físico o (CREF). 
 
ART. 21º - A equipe que ingressar, junto ao TJD/RN,com qualquer medida,seja preventiva,ou 
definitiva,deverá assegurar o juízo,com o pagamento antecipado da quantia de R$ 
2.000,00(dois mil reais),independentemente da procedência ou não do pedido. 
 
ART. 22º - Os casos omissos a este regulamento, assim como a sua interpretação, serão resolvidos 
pelo Departamento Técnico da FNF. 
 
 
 
Natal (RN), 10 de Junho de 2014. 
 
 

JOSÉ VANILDO DA SILVA 
PRESIDENTE DA FNF 

 


