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TABELA DE INSCRIÇÕES DO FESTFUTSAL JUBAG 2018 
 

Valores até sábado: dia 05-maio-2018, até 19h00: 
 

 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
REGULAMENTO ESPECÍFICO 2018 DE INSCRIÇÕES 
 
Artigo F1º - Condições para inscrição da equipe: 
I - aceitar as normas estabelecidas, entre elas, a do participante ter a liberdade de exercer simultaneamente funções de atleta, 
técnico, árbitro e/ou dirigente, interpretando esta ação como comunhão conforme o texto bíblico de Atos 2.42-47, e participar com 
bom testemunho pelo padrão das Sagradas Escrituras; 
II - entregar à JUBAG até sábado, 05 de maio de 2018, A) o cadastro da equipe, o B) cadastro dos jogadores e C) a taxa de inscrição 
conforme quadro acima, sendo data limite final; 
III - cadastrar através de formulário (A), apenas: 1 técnico (que não é jogador), os jogadores, e, outros sob aprovação da JUBAG; 
IV - será conferido a cada equipe, +1 (um) ponto como bonificação na pontuação da fase de grupos, caso obtenha-se 05 (cinco) 
participantes no Culto de Abertura, que será realizado no dia 05 de maio de 2018, na Comunidade Batista nos Pimentas, na Rua Joaquim 
Moreira, 213 Prq. São Miguel, as 19:00hs; Haverá sorteio das chaves no dia; 
V - apresentar antes de sua estreia (no Culto de Abertura): 2 uniformes completos com calção, meias e camisas numeradas com peças 
suficientes para titulares, mais, no mínimo 2 substitutos, sob pena de multa de R$ 10,00 para as que não cumprirem este artigo; 
 
Artigo F2º - Condições para inscrição de atleta evangélico: 
I - ser membro ou participar frequentemente de cultos em igreja evangélica nos últimos 3 meses; 
II – apresentar na ficha de inscrição o atestado de participação nos cultos, assinado pelo pastor-titular da igreja que frequenta, caso 
atleta seja de outra igreja, deverá ter outra ficha separada. 
 
Artigo F3º - Casos especiais de inscrição: 
I - atleta não-batizado, somente 1 poderão participar dos jogos de futsal; 
II - não será permitida inscrição de atleta profissional ou ex-profissional que atuou há menos de 6 meses da data da sua inscrição, em 
equipes profissionais ou federados. 
 
Artigo F4º - Documentos, prazos e limites: 
I - a quantidade máxima de atletas inscritos: 
no futsal será 12 jogadores, para voleibol mínimo de 6 jogadores, para jogos de mesa: máximo 4 pessoas por equipe; 
II - o participante será considerado inscrito quando entregar seu cadastro de inscrição corretamente preenchido; 
III - menor de 18 anos será considerado inscrito se em seu cadastro tiver também a assinatura de seu responsável. 
 
Artigo F5º - Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela JUBAG.  
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TABELA DE INSCRIÇÕES DO FESTFUTSAL JUBAG 2018: 

MODALIDADES 
IDADE LIVRE SUB-17 (até 17anos) 

MASC FEM MASC FEM 

 FUTSAL 250,00 100,00 100,00 x 
 VÔLEI MISTO 100,00 x x x 

 DAMAS 10,00 x x x 
 DOMINÓ DUPLA (por pessoa) 10,00 x x x 
 XADREZ 10,00 x x x 

Valores das Inscrições em reais (R$).  
Após dia do Sorteio das Chaves: 05/05/2018 as 19:00hs, não haverá novas inscrições ou conforme regulamento abaixo. 
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REGULAMENTO ESPECÍFICO 2018 ESPORTIVO 
 
Artigo E1º - Fórmula de disputa: 
I - a competição será dividida em fases denominadas: primeira, semifinal e final; 
II - a primeira fase será dividida em grupos, sendo a forma, a que melhor se ajustar a quantidade de equipes inscritas, onde todas 
jogarão entre si, dentro do grupo, em único turno; 
III – a(s) primeira(s) colocadas de cada grupo classificam-se automaticamente para a semifinal; 
IV – caso a opção seja classificação 1 de cada grupo, a segunda colocada melhor entre todos os grupos, classifica-se para as semifinal, 
quando a competição terá jogos eliminatórios até se conhecer o campeão; 
V - as 02 (duas) últimas colocadas da primeira fase somente no futsal masculino, não disputarão o campeonato de 2019, se o número de 
inscrições superar o número de vagas disponíveis, mesmo tendo preenchido todos os requisitos necessários do regulamento 2018; 
VI - a divisão dos grupos, fases e ordem dos jogos estão expostos no site da JUBAG/Tabela, jubag.com.br. 
 
Artigo E2º - Critérios para desempate na fase vigente: 
- maior número de pontos; 
- maior saldo de gols; 
- maior número de gols marcados; 
- confronto direto, se entre duas equipes; 
- melhor classificação em 2017, somente primeira fase; 
- melhor classificação no ranking, somente primeira fase; 
- melhor classificação na temporada 2017, somente primeira fase; 
- cobrança de pênaltis, somente em confronto direto; 
- sorteio. 
Parágrafo único: Serão creditados 3 pontos por vitória e 1 por empate. 
 
Artigo E3º - Sorteio dos grupos na primeira fase: 
I - por ordem de classificação no ranking separam-se as equipes de quatro em quatro formando chaves de sorteio, inserindo as não 
ranqueadas por último; 
II - um integrante de cada chave de sorteio será aleatoriamente sorteado para cada grupo da primeira fase. 
 
Artigo E4º - Cartões e multas: 
I - cartão amarelo: será cobrada multa de R$ 3,00 por cartão, até os recebidos na última partida da equipe; 
II - a aplicação do Cartão Amarelo no Futsal será acumulativa, ficando suspenso automaticamente da próxima partida o atleta que 
receber o segundo cartão amarelo, independente do jogo e da fase a ser jogada. A aplicação do Cartão Vermelho na mesma partida 
torna nulo o 1º (primeiro) amarelo, com isso, o atleta não joga na próxima partida independente da fase a ser jogada, válido também 
para e outras modalidades coletivas; 
III - não haverá suspensão por 01 (um) CARTÃO AMARELO, mas será cobrado MULTA de R$ 3,00 (três reais) POR CARTÃO recebido; 
IV - cartão vermelho: MULTA de R$ 5,00 por cartão, e ainda será julgado pela comissão disciplinar; 
V - o não pagamento da multa implicará na suspensão automática do participante até que seja quitada o débito, ou seja, TODAS AS 
MULTAS DEVEM SER PAGAS PELA EQUIPE ANTES DO PREENCHIMENTO DA SÚMULA DA PRÓXIMA PARTIDA; 
Parágrafo único: O Técnico ou Responsável pela Equipe/Igreja, é responsável pelas multas de seus infratores. 
 
Artigo E5º - Das partidas: 
I - terá acesso ao local do jogos (quadra/sala), jogador com condição de jogo e corretamente uniformizado (quando necessário), e 
somente 1 técnico (não-necessário nos jogos de mesa); 
II - a equipe que tirar a bola de jogo fica obrigada a levá-la de volta à mesa imediatamente; havendo perda por negligência, O 
Técnico/Equipe/Igreja: deverá pagar R$ 100,00 por bola perdida; 
III - haverá tempo técnico opcional de 1 minuto, solicitado pelo técnico da equipe que der a saída de bola. O tempo será cancelado pela 
arbitragem em caso de atraso no início da partida; 
IV - não será permitido nos locais dos jogos o uso de bebidas alcoólicas, de cigarros, de fogos de artifícios e de materiais que possam 
causar constrangimentos ou perigo. 
 
Artigo E6º - A equipe que atrasar o início da partida será punida da seguinte forma: 
- cada 1 minuto de atraso: MULTA de R$ 4,00 reais, por minuto de atraso; 
- acima de 5 minutos, MULTA de R$ 30,00 reais, menos um ponto (-1) na classificação da primeira fase ficando a critério do árbitro e da 
Direção do Campeonato, declarar WO, ou desclassificação por WO, se for em fase eliminatória. 
Parágrafo único: A multa deve ser quitada até o final da fase, ou será cobrada via carta para Igreja da Equipe, mesmo que o 
Campeonato tenha sido finalizado nas datas previstas. 
 
Artigo E7º - Partida não iniciada ou interrompida: 
I - a partida que, por motivo de força maior, não puder ser iniciada terá resultado final 0x0 ou, se foi interrompida antes do seu término 
pelo mesmo motivo, terá resultado final 0x0 se a interrupção foi antes do início do segundo tempo ou o placar do momento da 
interrupção se após o início do segundo tempo; 
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II - a partida que, por problema causado por equipe, não puder ser iniciada ou for interrompida antes do final será julgada pela JUBAG. 
Parágrafo único: A critério da JUBAG, no caso do inciso I, a partida poderá ser remarcada. 
 
Artigo E8º - Comissão disciplinar: 
I - será composta por 1 membro da igreja escolhido, pelas equipes (sendo 3 no mínimo), que julgarão obrigatóriamente, de acordo com 
os regulamentos, as ocorrências apresentadas. 
II - as ocorrências podem ser apresentadas até no máximo 48h do final da competição do 1º sábado, à comissão por qualquer 
participante ou organizador; e, suas sentenças serão divulgadas no site; 
III - a JUBAG poderá, a seu critério e a qualquer instante, assumir as ocorrências que julgar necessárias, isentando a comissão de tal 
tarefa. Esta ação será permitida mesmo em ocorrências com sentenças já publicadas. 
 
Artigo E9º - Das responsabilidades: 
I - é de inteira responsabilidade do participante a observação da sua condição de saúde e sobre os riscos da prática do futebol de 
salão, ficando suas equipes e a JUBAG isentas de quaisquer ônus sobre possíveis problemas ocorridos durante os jogos; 
II - é de inteira responsabilidade da equipe o auxílio a seu participante em caso de necessidade de atendimento e encaminhamento 
médico, ficando a JUBAG isenta de quaisquer ônus sobre possíveis problemas ocorridos durante os jogos. 
 
Artigo E10º - O site www.jubag.com.br e e-mail oficial é o meio de comunicação oficial da JUBAG para divulgações e critérios. Somente 
em caso de problemas técnicos serão usados outros meios de informações. 
 
Artigo E11º - Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela JUBAG e sua Diretoria.  
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REGULAMENTO ESPECÍFICO 2018 DISCIPLINAR 
 
Artigo D1º - Multa de R$ 10,00 e suspensão de 01 (uma) partida: 
I - conduta antidesportiva, inconveniente e reclamação de modo leve; 
II - expulsão por parar jogada com falta em chance clara de gol para o adversário; 
III - expulsão por falta acintosa ou por dois cartões amarelos na mesma partida; 
IV - expulsão por entrar ou sair de quadra sem autorização do árbitro. 
 
Artigo D2º - Multa de R$ 15,00 a R$ 25,00 e suspensão de 1 ou 2 partidas: 
I - conduta antidesportiva, inconveniente e reclamação de modo grave; 
II - acusação, insulto, xingamento e atitudes semelhantes; 
III - invasão ou abandono de quadra. 
 
Artigo D3º - Multa de R$ 30,00 a R$ 50,00 e suspensão de 2 ou 3 partidas: 
I - ameaça, agressão ou tentativa sem grande consequência física ou para a partida com tapa, empurrão, chute, pisada, cotovelada, 
cabeçada, joelhada, soco, cusparada, pontapé e atitudes semelhantes; 
II - causar prejuízo de modo negligente a material de uso de participante ou às dependências do local dos jogos. 
Parágrafo único: As infrações do inciso I, se contra JUBAG ou terceiro, receberão a punição máxima e em caso de agressão será 
acrescida duas partidas de suspensão mais R$ 20,00 de multa. 
 
Artigo D4º - Multa de R$ 50,00 a R$ 200,00 e suspensão mínima de 5 partidas: 
I - ameaça, agressão ou tentativa com grande consequência física ou para a partida com tapa, empurrão, chute, pisada, cotovelada, 
cabeçada, joelhada, soco, cusparada, pontapé e atitudes semelhantes; 
II - conduta antidesportiva, inconveniente e reclamação de modo gravíssimo; 
Parágrafo único: As infrações do inciso I, se contra JUBAG ou terceiro, será punida com 1 temporada de suspensão mais R$ 100,00 de 
multa. 
 
Artigo D5º - Será passível de eliminação ou suspensão a equipe que: 
I - descumprir os critérios do inciso I do artigo 1º do Regulamento de Inscrições; 
II - não quitar débitos dentro dos prazos estabelecidos; 
III - não iniciar ou não terminar uma partida por falta de atletas, salvo por motivo justo e desde que comprometa a classificação de 
algum adversário à fase posterior; 
IV - se envolver em tumulto ou cometer ações não condizentes com o evento; 
Parágrafo único: Em caso de punição, a ser decidida pela JUBAG, a equipe terá suas partidas anuladas se ao final da fase comprometer a 
classificação de algum adversário e, neste caso, pontos e gols serão anulados sendo a infratora declarada derrotada em todas as 
partidas por 0x1. Se o adversário tinha infratores que cumpririam suspensão nas partidas anuladas a mesma será considerada cumprida. 
 
Artigo D6º - Utilização de atleta irregular: 
I - a equipe que permitir a seu atleta atuar sem inscrição ou suspenso por inadimplência será multada em R$ 70,00; 
II - a equipe que permitir a seu atleta atuar suspenso por sentença, aguardando julgamento ou sem condição legal de jogo perderá -2 
pontos na classificação e será multada em R$90,00; 
III - equipe que atuar com mais de 1 atleta não-batizado, perderá -2 pontos na classificação e será multada em R$ 90,00. 
Parágrafo único: Nos casos dos incisos II e III, se a infração for em fase eliminatória a equipe será desclassificada. 
 
Artigo D7º - Os prejuízos causados a material da JUBAG, do adversário, de terceiro ou às dependências dos eventos serão pagos pela 
equipe responsável. 
 
Artigo D8º - Definições: 
I - participante refere-se ao pessoal que atua na competição: atleta, técnico, e outros (se autorizado pela JUBAG) e previstos nos 
regulamentos; 
II - JUBAG refere-se ao pessoal envolvido na organização: diretorias, comissões, pessoal de apoio e arbitragem; 
III - terceiro refere-se ao pessoal que não tem envolvimento na competição. 
Parágrafo único: Todo participante, até na arquibancada, é passível de punição, mesmo não atuando ou participando da partida. 
 
Artigo D9º - Adicionais e casos omissos: 
I - todo participante fica automaticamente suspenso até o julgamento após receber cartão vermelho ou ser excluído da partida; 
II - as sentenças que não puderem ser cumpridas nesta temporada serão cumpridas na próxima; 
III - suspensão de uma partida será cumprida na mesma competição e suspensão de duas ou mais partidas serão cumpridas na 
sequência, independente da competição ou da fase; 
IV - os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela JUBAG, e, se for necessário, fica autorizada a utilizar o(s) regulamento(s) 
de 2016/2017 para futsal, e demais modalidades: o último regulamento usado e aprovado. 
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