XI COPA DE FUTEBOL SOCIETY DO COUNTRY
CLUB PRIMAVERA - EDIÇÃO 2015

SÉRIE “A”

CAPITULO I – DA FINALIDADE, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO.

Art. 1º - A Copa de Futebol Society do Country Club Primavera, tem como finalidade
principal o congraçamento dos participantes, assim como, o entrosamento dos membros
deste clube, proporcionando condições de lazer.
§ 1.1 – A organização desse evento é de competência da Diretoria de Esportes do Country
Club Primavera e todos os dispositivos da Legislação Desportiva aplicáveis ao Futebol no
país e hierarquicamente superiores ao presente Regulamento fazem parte, necessária e
obrigatoriamente, do conjunto de parâmetros legais aos qual a Copa se submete os
Estatutos da CBF, as Normas Orgânicas do Futebol Brasileiro (expedidas pela CBF), o
Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), os Estatutos da FBF e RDI´S expedida
pela Diretoria de Esportes do Country Club Primavera.
Art. 2º - A Copa será organizada e dirigida pela Diretoria de Esportes do Clube, à qual
competirá:
a) Elaborar o regulamento da Copa;
b) Elaborar a tabela dos jogos;
c) Tomar todas as providências de ordem técnica necessárias ao bom andamento da
competição;
d) Aprovar ou não os jogos, à vista das súmulas e dos relatórios dos árbitros;
e) Designar data, local e horário para a realização das partidas, inclusive, quanto às
modificações na tabela de jogos (datas, horários, locais), quando surgirem situações
que a Diretoria de Esportes do Clube entenda como justificáveis;
f) Constituir Comissão Julgadora para atuarem em possíveis irregularidades na
competição.

§ 2.1 - Este evento será realizado em categoria única.
Art. 3º - Participarão da Copa as seguintes Associações:

Alecrim Esporte Clube
Alemanha Futebol Clube
Boca Junior’s Esporte Clube
Esporte Espetacular Futebol Clube
Força Car Esporte Clube
Super Modas Futebol Clube
Virtual Cred Futebol Clube
Vitória da Conquista Futebol Clube
Parágrafo Único - Todos os atletas estão obrigados ao pagamento da taxa de inscrição na
competição (exceto os goleiros e técnicos), nos valores estabelecidos pela Diretoria de
Esportes do Clube e comprometendo-se a:
a) Acatar, respeitar e cumprir o regulamento da competição;
b) Participar dos jogos programados nas datas, locais e horários marcados para a
competição.
Art. 4º - O Country Clube Primavera atribuirá os títulos de Campeã e Vice-Campeã às
Associações classificadas em primeiro e segundo lugares ao final da competição.
Parágrafo Único - À Associação campeã e vice campeã ficam asseguradas um troféu, de
posse definitiva, cuja denominação será definida através de Ato Oficial da Diretoria de
Esportes do Country Clube, 20 (vinte) medalhas para seus atletas e dirigentes e mais
premiações em produtos a serem determinados pela Diretoria.
§ 4.1 – Terão acesso a esse evento, todos os Sócios Patrimoniais Fundadores, Sócios
Patrimoniais, Sócios Temporários e seus Dependentes quites com a tesouraria deste clube,
além de jogadores (goleiros e treinadores) convidados pela Diretoria de Esportes. Ficando
a cargo da Secretaria o controle do acesso ao Clube.
§ 4.2 – Cada equipe participante desta Copa terá um Dirigente aprovado ou indicado pela
Diretoria de Esportes do Clube e mais um representante indicado pela equipe.
§ 4.3 – As equipes serão formadas por no máximo 13 (treze) atletas sócios de linha
conforme sorteio na reunião arbitral mais 02 (dois) goleiros no maximo, sócios ou
convidados.

§ 4.4 – Os goleiros e técnicos são os únicos atletas integrantes da competição que poderão
ser substituído a qualquer momento, caso seja de interesse da equipe, obedecendo as
demais regras deste regulamento.
§ 4.5 – O atleta substituído não poderá ser inscrever em outra equipe na mesma função
nesta já referida competição.
§ 4.6 – O atleta substituído não poderá retornar a competição mesmo que seja para sua
equipe de origem na mesma função (atleta).
§ 4.7 – Os jogos serão comandados por árbitros previamente contratados pela Diretoria de
Esportes do Clube, e em campo serão absolutos em suas decisões técnicas e disciplinares,
devendo relatar as ocorrências na súmula do jogo que deverá ser preenchida em letra
legível e devidamente assinada pelo mesmo.
§ 4.8 – Só terão acesso ao campo às pessoas envolvidas na partida (atletas devidamente
uniformizados, técnicos das equipes, árbitros, mesários, imprensa e funcionários do Clube,
desde que autorizados pela Diretoria de Esportes).
CAPITULO II – DO CRITÉRIO DE DISPUTA.

Art. 5º - No caso de igualdade de pontos ganhos na fase classificatória entre duas ou mais
equipes em quaisquer colocações, serão observados os seguintes critérios de desempate
dentro da fase:
a) Não ter sido apenado com WxO;
b) Maior número de vitórias;
c) Maior saldo de gols;
d) Maior número de gols marcados;
e) Menor número de cartões vermelhos recebidos;
f) Menor número de cartões azuis recebidos;
g) Menor número de cartões amarelos recebidos;
h) Sorteio.
Art. 6º - A Fase de Classificação - terá a participação de 08 (oito) Associações as quais
comporão o Grupo 01, que se enfrentarão no sistema apenas de ida dentro do grupo,
classificando-se para as próximas fases as 06 (seis) primeiras colocadas, sendo que as duas
primeiras colocadas ficaram classificadas para fase semi finais, as demais jogarão a fase
quartas de finais.

Parágrafo Único - Fica desta forma a composição do Grupo 01, da Fase de Classificação:

Grupo 01
Alecrim
Alemanha
Boca Junior’s
Esporte Espetacular
Força Car
Super Modas
Virtual Cred
Vitória da Conquista

Art. 7º - A Fase quartas de finais será disputada pelas 04 (quatro) Associações que tenham
obtido classificação na Fase anterior na 3ª, 4ª, 5ª e 6ª colocações, sendo que as referidas
Associações comporão os Grupos nº 02 e 03, que se enfrentarão no sistema de ida e volta
no próprio grupo, classificando-se para fase final a primeira colocada de cada grupo.
Parágrafo 1º - Composição dos Grupos 02 e 03 da Fase Quartas de Finais:

Grupo 02
3ª Colocada do Grupo 01
6ª Colocada do Grupo 01
Grupo 03
4ª Colocada do Grupo 01
5ª Colocada do Grupo 01

Parágrafo 2º - A equipe terceira e quarta colocada na fase classificatória, nesta fase, terão
a vantagem de jogar por dois resultados iguais sobre a quinta e sexta colocada no
somatório dos jogos de 120 (cento e vinte) minutos.
Art. 8º - A Fase Semifinal será disputada pelas 02 (duas) Associações que tenham obtido
classificação na Fase classificatória na primeira e segunda colocação e mais as 02 (duas)
classificadas da fase quartas de finais, sendo que as referidas Associações comporão os
Grupos nº 04 e 05, que se enfrentarão no sistema de ida e volta no próprio grupo,
classificando-se para fase final a primeira colocada de cada grupo.
Parágrafo 1º - Composição dos Grupos 02 e 03 da Fase Semifinal:

Grupo 04
1ª Colocada do Grupo 01
1ª Colocada do Grupo 03
Grupo 05
2ª Colocada do Grupo 01
1ª Colocada do Grupo 02

Parágrafo 2º - Em caso de empate em numero de pontos e saldo de gols no somatório dos
jogos de 120 (cento e vinte) minutos, haverá cobranças de tiros livres da marca do penal
(Pênalti) na sequencia 3x3..., 1x1..., com cobranças e cobradores alternados até que se
conheça o vencedor.
Art. 9º - A Fase final será disputada pelas 02 (duas) Associações que tenham obtido
classificação na Fase anterior, sendo que as referidas Associações comporão o Grupo nº
06, que se enfrentarão no sistema apenas de ida, sagrando-se campeã a primeira colocada
do referido grupo.
Parágrafo 1º - Composição do Grupo 06 da Fase Final:

Grupo 06
1ª Colocada do Grupo 04
1ª Colocada do Grupo 05

Parágrafo 2º - Em caso de empate haverá cobranças de tiros livres da marca do penal
(Pênalti) na sequencia 3x3..., 1x1..., com cobranças e cobradores alternados até que se
conheça o vencedor.

CAPITULO III – DA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS E
DIRIGENTES.

Art. 10º - As inscrições dos atletas e técnicos serão feitas através do preenchimento da
ficha de participação, que deverá ser entregue na secretaria do clube até a quinta feira que
antecede o jogo de sua equipe, para que os mesmos ganhem condições legais para atuarem.

§ 10.1 – As inscrições serão limitadas a 15 (quinze) atletas, sendo que, 13 (treze) serão
jogadores de linha 02 (dois) serão obrigatoriamente goleiros e não poderão atuar como
atleta de linha. Somente serão confirmadas as inscrições dos que estiverem quites com a
tesouraria deste clube e o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais). Depois de encerradas as inscrições, haverá uma lista de espera (retardatários), na
qual, poderão ser inscritos os atletas que regularizarem a sua situação após a data prevista.
§ 10.2 – O Dirigente poderá indicar um ou dois técnicos para sua equipe (seja ele
associado ou não) desde que, a Diretoria de Esportes do Clube aprove através de um
cadastro, e sua inscrição deverá ser efetivada até a quinta feira que anteceda o seu jogo
para que o mesmo tenha condições legais de atuar.
§ 10.3 – Ao técnico caberá escalar, orientar sua equipe e ter uma conduta digna, podendo
sofrer todas as punições transcritas neste regulamento.
§ 10.4 – Não será permitida a inscrição do Atleta e ou Dirigente em mais de uma equipe,
caso ocorra este fato o mesmo será eliminado da competição.
§ 10.5 – A idade para participar da Copa é para atletas nascidos a partir 1977.
§ 10.6 – Não poderá também participar da Copa atletas com idade inferior a estabelecida
acima.
Art. 11º - Cada equipe deverá se fazer presente no local do jogo com 02 (dois) uniformes
em cores distintas.
§ 11.1 – Aos atletas somente será permitido o uso de tênis, chuteiras de birros plásticos ou
society, cabendo ao árbitro a tarefa de fiscalizar.
§ 11.2 – Não será permitida aos atletas a troca de uniformes fora dos vestiários, ficando o
atleta infrator sujeito as punições administrativas.
§ 11.3 – Caso a arbitragem considere que os uniformes estejam causando problemas, pela
coincidência de cores, será promovido pelo arbitro um sorteio para identificar a equipe que
mudará o uniforme, sendo estabelecido um prazo de 10 (dez) minutos para troca do
material, após este prazo a equipe será considerada perdedora decisão exclusiva do arbitro.
§ 11.4 – O lateral será opcional, com o pé ou com as mãos e o atleta adversário deverá
ficar no mínimo a três metros do local da cobrança.
§ 11.5 – A troca de atletas entre clubes será permitida somente até a quinta feira que
antecede o inicio da 4ª rodada, sendo que, para este caso, não serão observados a
classificação de ordem técnica individual de cada atleta, as apenações e artilharia
adquiridas pelos atletas seguem com os mesmos para a nova equipe.

§ 11.6 – O atleta (exceto o goleiro) que estiver no banco de reservas devidamente
uniformizado terá obrigatoriamente que jogar 12 (doze) minutos durante a partida, a
equipe que descumprir este parágrafo será penalizada com a perda do jogo.
CAPITULO IV – DAS INFRAÇÕES E SUAS PENALIDADES.

Art. 12º - Uma equipe será considerada infratora se usar expedientes indevidos com o
propósito de tirar vantagem sobre os seus adversários, podendo a mesma, perder os pontos
para o adversário ou ser eliminada da Copa, ainda sujeito a julgamento pela Comissão
Disciplinar.
§ 12.1 – A equipe que não se encontrar no local da competição devidamente uniformizada
(campo), no horário previsto e/ou até 15 (quinze) minutos para a realização do seu jogo
conforme tabela, será considerada perdedora por WXO, salvo observações do árbitro. Caso
nenhuma das equipes se faça presente, o placar da partida será de 0x0, porém, não será
contado ponto para nenhuma das equipes, e o caso será encaminhado a Comissão
Disciplinar.
§ 12.2 – A equipe para ser considerado presente, terá que se encontrar no campo de jogo,
no horário previsto no regulamento e tabela da competição com o mínimo de 05 (cinco)
atletas inscritos na Copa de linha e 01 (um) ou 02 (dois) goleiros, devidamente
uniformizados. A equipe que descumprir este parágrafo perderá automaticamente o jogo
por WxO.
Obs. Os goleiros não serão somados como atletas de linha.
§ 12.3 – O atleta que chegar com o jogo já iniciado, terá condições de participar do mesmo
até antes do inicio do 2º tempo caso esteja devidamente uniformizado, com a autorização
da mesária, após este horário não poderá integra-se a sua equipe por ser considerado
jogador irregular.
§ 12.4 – O atleta convidado (goleiro ou treinador) só terá acesso ao clube com
identificação e autorização da Diretoria de Esportes, estando sujeito à punição em caso de
infração cometida em quaisquer das dependências do clube, este não poderá atuar como
atleta de linha sendo sócio ou não.
§ 12.5 – A equipe que durante o jogo ficar com número inferior a 06 (seis) jogadores em
decorrência de expulsões, simulações e/ou abandono de campo por parte de atletas,
perderá automaticamente o jogo, Caso a equipe infratora esteja vencendo ou empatando o
jogo pelo placar mínimo 1x0, se o resultado for favorável ao adversário o placar do jogo
será mantido, e a sumula encaminhada ao Tribunal de Justiça.
§ 12.6 – Em caso de aplicação de WxO, a equipe punida perderá o jogo pelo placar de 1 x
0 e poderá ser julgado pela comissão disciplinar, é de inteira responsabilidade do Árbitro a
aplicação desta penalidade.

§ 12.7 – A equipe apenada com o 2º (segundo) WxO será eliminada da competição e seu
relatório encaminhado a Comissão Disciplinar para julgamento.
§ 12.8 – A equipe eliminada da competição em função do não comparecimento em campo
“WxO” todos os atletas faltosos serão apenados:
Pena: na Copa Edição 2016 os atletas faltosos só poderão ser inscritos como retardatários
e não poderão fazer parte de base de qualquer equipe.
Obs. Só serão avaliadas justificativas emitidas antes da realização da partida em questão e
por escrito.
§ 12.9 – O atleta que se negar/recusar a jogar pela equipe na qual foi relacionado, será
substituído e eliminado da Copa.
Art. 13º - Os atletas inscritos na Copa, que cometerem atos que possam comprometer o
bom andamento da competição, serão punidos com a aplicação de cartões cuja
competência será única e exclusivamente dos Árbitros.
§ 13.1 – Cartão amarelo.......................................................................
Advertência
Cartão Azul.................... ....................................................... Substituição do Atleta
Cartão Vermelho.................................................................... Expulsão do Atleta
03 (três) cartões amarelos – suspensão automática de 01 jogo
02 (dois) cartões amarelos e 01 (hum) cartão azul – suspensão automática de 01 jogo
02 (dois) cartões azuis – suspensão automática de 01 jogo
01 (hum) cartão vermelho – suspensão automática de 01 jogo
§ 13.2 – O atleta que receber no decorrer da competição 01 (hum) cartão amarelo e 01
(hum) cartão azul, em uma única partida estará automaticamente eliminado da mesma e os
cartões não serão zerados, caso o azul seja em função do segundo amarelo este sim será
zerado.
§ 13.3 – Será vetada aos atletas, dirigentes ou treinadores que forem excluídos ou expulsosuspensos no decorrer da partida, a sua permanência na área de jogo.
§ 13.4 – Qualquer expulsão de atleta penalizará o infrator com suspensão automática, e o
mesmo ficará sujeito a julgamento posterior por parte da Comissão Disciplinar, podendo
ou não haver alteração na punição.
§ 13.5 – Qualquer exclusão de dirigente ou membro da comissão técnica estes só cumprirá
pena após julgamento do TJD/CCP ou ato administrativo da Diretoria de Esportes.
§ 13.6 – Qualquer tentativa, agressão física ou moral de atletas, técnicos e dirigentes a
árbitros ou a qualquer autoridade constituída da Copa, mesmo que sua equipe não esteja
atuando conforme relatório do arbitro ou autoridade da competição, os infratores serão

julgados pela Comissão Disciplinar e poderá o processo ser encaminhado a Diretoria
Administrativa para outras penalidades.
§ 13.7 – O atleta que durante a Copa deixar de comparecer a 05 (cinco) jogos consecutivos
e/ou alternados, será eliminado automaticamente da competição. O jogador eliminado será
substituído por um atleta da lista de espera, sendo observado, entretanto, o critério técnico
Ex: (jogadores de níveis semelhantes A=A, B=B, C=C os níveis D e E serão por ordem de
inscrição na competição ou na falta da mesma classificação o de nível imediatamente
inferior).
§ 13.8 – O atleta que durante a Copa desistir de continuar jogando deverá fazê-lo mediante
documento endereçado ao Departamento de Esportes do Country Club Primavera expondo
os motivos do seu afastamento, o atleta desistente deverá ser substituído por um atleta da
lista de espera, sendo observado, entretanto, o critério técnico Ex: (jogadores de níveis
semelhantes A=A, B=B, C=C os níveis D e E serão por ordem de inscrição na competição
ou na falta da mesma classificação o de nível imediatamente inferior).
§ 13.9 – A partir da segunda fase caso um atleta tenha 05 (cinco) faltas e no grupo de
retardatários na ocasião não tenha atleta para substituí-lo de igual classificação o mesmo
permanecerá inscrito na equipe.
§ 13.10 - O atleta que durante a Copa deixar de comparecer a partir de 03 (três) jogos
consecutivos e/ou alternados, o representante da equipe caso seja do seu interesse, poderá
substituir o mesmo obedecendo às regras descritas neste Regulamento.
§ 13.11 – Estará sujeito a punições o atleta ou qualquer pessoa envolvida na partida que
faça uso de bebidas alcoólicas na área de jogo.
§ 13.12 – O atleta que vestir o uniforme e se recusar a entrar em campo serão considerados
ausentes.
§ 13.13 – Ao termino da fase classificatória da competição os atletas que estiverem
apenados com 02 (dois) cartões amarelos ou 01 (hum) azul serão automaticamente
zerados, as demais punições serão ratificadas.
§ 13.14 – Os atletas de classificação diferentes oriundos de troca entre as equipes, caso os
mesmos venham a serem substituídas, as equipes só poderão substituí-los por atletas de
classificação igual a original ou classificação posterior e não pela classificação do
substituto.
CAPITULO V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

Art. 14º - Cabe a Comissão Disciplinar, o poder de julgamento das infrações e aplicação
das penalidades.

§ 14.1 – Os recursos a serem impetrados deverão ser feitos via oficio, até o 2º dia útil, após
o encerramento da partida, protocolados em duas vias e entregue na Secretaria deste
Clube. A Comissão Disciplinar terá o prazo de 72 (setenta e duas) para fazer o devido
pronunciamento, encaminhando ao Dirigente da Equipe a decisão.
§ 14.2 – Em todo julgamento o citado se fará presente ou representado oficialmente, que
na oportunidade promoverá a sua defesa, caso não compareça será julgado a revelia.
§ 14.3 – Cada equipe poderá realizar quantas substituições desejar, sendo facultado o
retorno de atletas substituídos, as substituições deverão ser comunicadas aos mesários.
§ 14.4 – Os jogos serão realizados no Country Club Primavera, aos sábados e domingos,
em horários indicados na tabela da Copa, ou Resolução da Diretoria de Esportes.
§ 14.5 – O tempo de jogo em cada partida terá a duração de 60 (sessenta) minutos,
divididos em dois tempos de 30 (trinta) minutos, com intervalo de 05 (cinco) minutos.
§ 14.6 – O atleta com idade da serie A só poderá participar da Serie “B” como técnico.
§ 14.7 – Os goleiros e treinadores convidados deverão apresentar duas fotografias e
receberão uma credencial que vencerá um dia após a confraternização ou Resolução da
Diretoria.
§ 14.8 – Em campo as equipes serão formadas com o máximo de 09 (nove) jogadores,
inclusive o goleiro. O mínimo de jogadores admissível numa partida será de 06 (seis),
inclusive o goleiro.
§ 14.9 – O atleta que cometer 05 (cinco) faltas individuais será desclassificado da partida e
mostrado ao mesmo o cartão azul, devendo deixar o campo de jogo. O jogador
desclassificado poderá ser substituído após 05 (cinco) minutos autorizado pela mesaria e
ratificação do arbitro.
§ 14.10 – A partir da 15ª falta (coletiva), a equipe infratora será punida com tiro livre
direto da linha demarcada entre o meio de campo e a marca do pênalti, o arbitro não
poderá encerrar o jogo antes da cobrança, independente do tempo de jogo.
§ 14.11 – O tiro de meta quando executado pelo goleiro poderá fazê-lo opcionalmente com
as mãos ou com os pés.
§ 14.12 – A troca de atletas entre clubes será legalmente concretizada após a entrada na
Secretaria de Esportes do Country Clube Primavera do oficio assinado pela direção das
equipes interessadas com os nomes dos atletas (substituto e substituído), respeitando as
demais regras deste regulamento.

§ 14.13 – Os atletas inscritos como goleiros não poderão atuar como atleta de linha em
hipótese alguma, caso ocorra este fato, será considerado atleta irregular sujeito as
penalidades da lei.
§ 14.14 – Os atletas convidados só terão acesso ao clube mediante apresentação da
Carteira de Atleta para convidados fornecido pelo clube.
§ 14.15 – O atleta retardatário não estará obrigado a entrar em uma equipe que esteja
matematicamente desclassificado
§ 14.16 – Os atletas que não cumprirem os 12 minutos obrigatórios de atuação em cada
jogo, caso conste no relatório/sumula do arbitro que o mesmo saiu do jogo por estar
lesionado gravemente, Expulso ou desclassificado, não serão apenados conforme este
Regulamento.
§ 14.17 – Os atletas retardatários só poderão ser inscritos até a quinta feira posterior a fase
classificatória.
§ 14.18 – Os atletas inscritos como retardatários caso não consiga atuar na Copa a taxa
referente a inscrição serão devolvidas na forma de credito.
§ 14.19 – Os atletas que servirão de base para o ano seguinte poderão ser aqueles que
atuaram no ano anterior na mesma competição e equipe, sendo eles substituídos ou não
durante a referida.
§ 14.20 – Caso o primeiro dirigente responsável pela equipe, também seja atleta, este não
será apenado com as faltas referentes às ausências na competição bem como os goleiros e
técnicos, já o segundo responsável da equipe poderá ser apenado.
§ 14.21 – Cada equipe poderá inscrever até 02 (dois) treinadores sendo que a cada jogo só
poderá ser inscrito em sumula um técnico, sem direito a substituição durante o jogo.
Obs. A responsabilidade da indicação do técnico para a mesária será integralmente da
equipe, que assume assim as sanções que porventura advenha de possíveis irregularidades.
§ 14.22 – O Country Club Primavera não será responsável por quaisquer acidentes ou
incidentes ocorridos em função da realização da XI Copa de Futebol Society do Club,
antes durante ou depois das realizações das partidas com integrantes das equipes sejam
eles: Dirigentes, Treinadores ou Atletas.
§ 14.23 – Os atletas comprovadamente que pertençam a religião Adventista, estes nos
jogos realizados da sexta feira as 18:00 até o sábado as 18:00 horas não serão apenados
com faltas de ausências os demais caso segue conforme regulamento
§ 14.24 – O ex-atleta desta competição poderá ser inscrito como técnico de qualquer uma
equipe integrante desta Copa.

§ 14.25 – As citações do Tribunal de Justiça Desportiva serão feitas através de telefone ao
dirigente oficial da equipe, email, site do Club ou entrega pessoalmente da intimação.
§ 14.26 – Poderá haver alteração de jogos acordadas entre as equipes e ratificada pela
organização desde que não interfira em interesse de terceiros.
§ 14.27 – A equipe que em sua composição inicial ficar com quatro atletas de categoria B,
durante a competição não poderá incluir nenhum atleta categoria A.
§ 14.28 – Os jogos adiados por quaisquer motivos serão reprogramados automaticamente
para segunda quinta feira posterior à data do adiamento, ou acordo entre as partes e que
não fira interesse de terceiros com o de acordo com a organização, esta que a seu critério
poderá reprogramar a qualquer data e horário para o bom andamento da competição.
§ 14.29 – Esta competição tem o apoio da FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL.
Art. 15º – Os casos omissos serão julgados pela Diretoria de Esportes, quando se fizer
necessário.

Vitória da Conquista – Bahia, 04 de agosto de 2015.

Jorge Maciel Santos Lima
Presidente

Ahilton Correia Santos
Gerente de Esportes

