
Regulamento: Futebol Onze e Pista Atlética

DO CAMPO: 

1. O campo estará sob a responsabilidade e supervisão do Vice-Presidente de 
Recreação e Lazer,  do Diretor de Futebol  de Campo e dos Funcionários do 
setor.

2. O uso do campo será controlado pelo toque de sirene que soará a intervalos 
regulares de 60 (sessenta) minutos.

3.  A cada toque de sirene a preferência  de  utilização do campo será  pela 
presença da equipe junto ao portão de acesso, não existindo reserva de campo 
por objetos pessoais, etc...

4. Ao toque da sirene, independentemente da hora de início de ocupação, as 
equipes cederão seus lugares aos que estiverem aguardando o campo.

5. Os ocupantes do campo não precisarão cedê-lo, desde que não ultrapassem 
dois períodos consecutivos de uso nos seguinte caso: se a equipe de espera 
estiver em número inferior a 10 (dez) atletas;

6. O campo poderá ser ocupado, mas será considerado como vago: para bate-
bola com qualquer número de associados e por equipes com número inferior a 
7 atletas.

7. O período de funcionamento do campo será o de funcionamento da Sede 
Campestre.

8. O fornecimento da bola não será de competência do Clube, que entretanto 
terá para empréstimo junto ao vestiário masculino do Restaurante do Lago. O 
associado poderá requisitar,  mediante apresentação de carteira  social,  uma 
bola pelo período de uma hora. A não devolução no vencimento do período 
acarretará em pagamento de uma taxa de 10% do valor da mensalidade por 
hora ou fração de atraso.

9.  A critério  dos responsáveis,  o campo poderá ser interditado: quando as 
precipitações pluviométricas venham a prejudicar a prática normal do esporte. 

- Quando para manutenções corretivas ou preventivas

- Quando de reservas para competições oficiais, aulas, etc...

10. É vedada a permanência de outras pessoas no recinto do campo que não 



sejam os jogadores, juízes, mesários e professores.

11.  O  desrespeito  às  normas  regulamentares  e  indisciplinas  no  campo 
sujeitarão os transgressores as punições previstas no regimento interno do 
Clube.

12. Em caso de dúvida procure esclarecimento junto à supervisão da Sede 
Campestre. Casos omissos serão resolvidos pelo Vice-Presidente e Diretor do 
setor.

DO UNIFORME:

1. Em jogos de competições oficiais realizadas pelo Clube, as equipes deverão 
se  apresentar  com  uniforme  completo:  camiseta-calção-meias-chuteiras  ou 
tênis.

2. Em jogos recreativos não há restrições quanto ao uniforme.

DA PISTA ATLÉTICA:

1. Na pista atlética não será permitido acesso a carros, motocicletas e veículos 
semelhantes, passeios de bicicletas serão permitidos desde que não prejudique 
os associados que estiverem realizando caminhadas, que terão a preferência. 


