
 
 

TORNEIO RIO MAR FM DE FUTEBOL 
 

 
DO OBJETO 
 
Artigo 1. O “TORNEIO RIO MAR FM DE FUTEBOL”, tem como objetivo promover uma 
competição de futebol masculina e incentivar a prática do esporte, em comemoração 
aos 65 anos da emissora, integrando os colaboradores e paroquianos da Arquidiocese 
de Manaus. 
 
DAS INSCRIÇÕES 
  
Artigo 2. Até 31/10/2019. A ficha de pré-inscrição está disponível na internet, na 
página https://radioriomarfm.com.br/torneio devendo os responsáveis por cada 
equipe preenchê-la e enviá-la via formulário digital. 
 
2.1. A taxa de inscrição no torneio será de R$ 250,00 por equipe. E além do pagamento 
da taxa de inscrição, seu time é convidado a doar brinquedos para a 4ª Ação Social da 
Fundação Rio Mar, a ser realizada no dia 21 de dezembro de 2019, em uma instituição 
de caridade. 
 
2.2. A inscrição da equipe só será concretizada após o pagamento da taxa de inscrição 
e com a entrega da Declaração de Capacidade Física de cada atleta. Tal ficha está 
disponível na página https://radioriomarfm.com.br/torneio. 
 
2.3. O pagamento da taxa de inscrição deve ser efetuado na sede da Fundação Rio Mar 
(Rua José Clemente, 500, Centro), em horário comercial, das 8h às 12h e das 13h às 
17h. 
 
2.4. No ato do pagamento da taxa de inscrição, o responsável pela equipe, precisa 
trazer a Declaração de Capacidade Física de todos os atletas, preenchidas e assinadas 
por cada atleta, com escrita legível. 
 
Artigo 3. Será permitida a inscrição de até 12 equipes masculinas, cada uma com no 
mínimo 15 e no máximo 20 atletas, compostas prioritariamente por integrantes das 
Paróquias e Áreas Missionárias da Arquidiocese de Manaus, ou pessoas que servem 
nestas áreas. 
 
3.1. Não será permitida, sob hipótese alguma, a inscrição e participação de um mesmo 
atleta em duas equipes, bem como troca de atletas entre equipes no decorrer da 
competição. Ocorrendo, o atleta será excluído da competição. 
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Artigo 4.  Não serão aceitas inscrições de equipes nomeadas com expressões 
obscenas, ambíguas ou que se posicionem contra os princípios da competição, 
emissora e Igreja. As equipes que apresentarem tais nomes deverão apresentar nova 
denominação dentro do prazo de inscrições, determinado no Artigo 2 deste 
Regulamento. 
 
DA FORMA DE DISPUTA 
 
Artigo 5. O total de equipes inscritas é 12 (doze). Estas equipes jogarão entre si, em 
turno único. A equipe vencedora avança para a próxima fase, a equipe perdedora será 
desclassificada. 
 
5.1. A competição terá 4 fases, confira a tabela da competição, disponível na página 
https://radioriomarfm.com.br/torneio. 
 
5.2. Para complemento de chave, haverá a participação especial do time da Rádio Rio 
Mar FM, conforme tabela da competição. Se o time da Rádio for o campeão, o time 
que fez a final contra o time da Rádio será o Campeão. E os dois semifinalistas, jogam 
entre si, disputando o segundo e terceiro lugar. 
 
5.3. A definição da ordem dos jogos, será mediante sorteio, a ser realizado no dia 
1.11.2019, às 19h, no Auditório da Rádio Rio Mar FM (Rua José Clemente, 500, 
Centro). 
 
DAS REGRAS 
  
Artigo 6. Todas as equipes deverão dispor de uniforme, incluindo calções, camisas e 
meiões. Todas as camisas e calções deverão ser numeradas de 1 a 20. 
 
6.1. Cada equipe escolherá uma cor padrão, entre as opções disponíveis, para a 
confecção de seu uniforme, no ato do pagamento da taxa de inscrição do time. 
 
6.2. A cor predominante precisará ser respeitada. 
 
6.3. O uniforme do goleiro, precisa ser diferente dos jogadores de linha, obedecendo a 
cor predominante. 
 
6.4. Na parte da frente do uniforme, abaixo do escudo e marca do torneio, a logo 
comemorativa dos 65 anos da Rádio Rio Mar, precisará estar em destaque. A logo 
comemorativa em alta qualidade está disponível na página 
https://radioriomarfm.com.br/torneio. 
 

https://radioriomarfm.com.br/torneio
https://radioriomarfm.com.br/torneio


 
 
 
6.5. Na frente, no peito direito, a logo da competição precisará ter destaque no 
uniforme. A logo em alta qualidade está disponível na página 
https://radioriomarfm.com.br/torneio. 
 
6.6. Equipes que dispõe de uniformes, e quiserem reaproveitar para o torneio, 
precisarão utilizar coletes. Que serão cedidos pela organização. 
 
6.7. É proibido aos jogadores durante a realização das partidas, utilizar: brincos, 
pircieng, anéis, correntes, e qualquer outro objeto de mesma natureza. 
 
Artigo 7. As equipes deverão se apresentar ao mesário da partida 15 minutos antes de 
cada jogo, devidamente uniformizadas e documentadas, sem os quais não poderão 
intervir no jogo. 
 
Artigo 8. Haverá uma tolerância de 5 minutos para o comparecimento das equipes no 
campo de jogo. Será decretada vitória por W.O da equipe que estiver em campo. Para 
todos os efeitos, toma-se como W.O atraso superior aos 5 minutos tolerados além do 
horário de início da partida, equipe apresentar-se desuniformizada ou com menos de 
11 atletas aptos a jogar. 
 
8.1. A equipe que promover W.O será eliminada da competição, sem possibilidade de 
apelação. 
 
Artigo 9. Para os jogos, os atletas deverão apresentar documento com foto, sem o qual 
não poderão participar da partida e não será aberto nenhum tipo de exceção. 
 
Artigo 10. Os árbitros serão da Federação Amazonense de Futebol, não cabendo às 
equipes qualquer tipo de veto. 
 
Artigo 11. As partidas terão duração 10’ (dez minutos) corridos. 
 
Artigo 12. O jogador que for advertido com 1 cartão vermelho e/ou 2 amarelos estará 
suspenso automaticamente da próxima partida.  
 
12.1. Todos os cartões recebidos não serão zerados, acumulando a cada partida. 
 
Artigo 13. As substituições de atletas serão ilimitadas e poderão ser feitas sem 
interrupção da partida e sem necessidade de aviso prévio ao árbitro, desde que não 
atrapalhem o andamento de uma jogada. 
 
Artigo 14. A equipe que utilizar um jogador em situação irregular na partida perderá 
automaticamente o jogo, sendo eliminada do torneio. 
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Artigo 15. É proibida a prática do carrinho, que será considerado infração técnica 
grave, culminando com a marcação de falta e aplicação de cartão amarelo e/ou 
vermelho ao atleta que praticou o ato, de acordo com o julgamento do árbitro, em 
função da violência/intensidade da jogada. 
 
DA PREMIAÇÃO 
  
Artigo 16. Ficam instituídos os seguintes prêmios: 
  
1º colocado – troféu para a equipe, medalha para os atletas e R$ 1.000,00.  
2º colocado – troféu para a equipe, medalha para os atletas e R$ 500,00. 
3º colocado – troféu para a equipe e medalha para os atletas 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
Artigo 17. As equipes poderão reunir colaboradores de diferentes comunidades, 
pertencentes a uma mesma Área Missionária ou Paróquia. 
  
Artigo 18. Fica facultado às equipes inscrever um técnico, porém cada time deverá 
apresentar um responsável pelo grupo, o qual fará a representação da equipe junto à 
Comissão Organizadora do evento, recebendo todas as comunicações referentes à 
competição. 
  
Artigo 19. O “TORNEIO RIO MAR FM DE FUTEBOL” prima pela amizade e integração 
entre seus participantes. Isso posto, o não cumprimento deste regulamento por 
indisciplina, atitudes violentas (dentro ou fora do campo), agressões verbais ou físicas 
e quaisquer outras ocorrências aqui não previstas serão analisadas pela Comissão 
Organizadora que decidirá sobre advertência, suspensão ou eliminação do jogador, 
equipe ou torcida nesta ou em todas as próximas competições. 
  
Artigo 20. As partidas serão realizadas no Estádio Ismael Benigno – Colina (Av. 
Presidente Dutra, 183, São Raimundo). 
 
Artigo 21. Todas as equipes inscritas no evento e por consequência, seus atletas, 
aceitam integralmente as condições deste Regulamento e alegam plena ciência, não 
cabendo qualquer espécie de recurso e/ou descumprimento. 
 
 
Artigo 22. Após a inscrição no Torneio, o time e seus atletas concordam desde já, com 
a utilização de seu nome, imagem e som de voz para divulgação da promoção, sem 



 
que isso traga qualquer tipo de ônus para empresa promotora pelo período de até 01 
(um) ano a partir da data de entrega da premiação. 
 
 
Artigo 23. A Rádio Rio Mar FM é a responsável pela coordenação técnica do evento e 
qualquer assunto técnico será tratado pela comissão organizadora, que trabalha em 
conjunto com a Emissora. 
 
Artigo 24. A Rádio Rio Mar FM não se responsabiliza por acidentes que venham a 
acontecer com jogadores ou quaisquer pessoas antes, durante ou após as partidas, 
porém não medirá esforços para amenizá-los e inclusive terá ambulância, policiamento 
e bombeiros para prestar assistência na competição. 
  
Artigo 25. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora, e sua decisão será final e irrecorrível. 
 
Artigo 26. A mera participação no Torneio implica no conhecimento e concordância, 
pela equipe Participante, de todas as condições previstas neste Regulamento. 
  


