CLUBE NAVAL

DEPARTAMENTO ESPORTIVO

Rio de Janeiro, RJ.
Em 13 de maio de 2008.

ORDEM INTERNA Nº 026-G (VDFUT)
Assunto: utilização do campo de Futebol Society
1 – NORMAS GERAIS
1.1 – Prioridades de uso:
A) Atividades programadas pelo Clube;
B) Escolinha de Futebol;
C) “pelada certa” (sócios e seus convidados) e,
D) “pelada livre” (sócios).
1.2 - O Clube reserva-se ao direito de programar atividades em qualquer horário,
inclusive naqueles destinados à Escolinha e às peladas.
1.3 - Para participar de qualquer pelada, o sócio deve colocar a carteira social
no quadro de controle.
1.4 - É obrigatório o uso do traje adequado para a prática de futebol (não é
permitido traje de banho, chuteira com travas, calçado com salto ou jogar
descalço).
1.5 - Os jogadores que não estiverem jogando, deverão permanecer do lado de
fora do alambrado.
1.6 - O campo de futebol estará disponível nos seguinte horários:
17 – 23h
6h30 – 23h
6h30 – 22h
6h30 – 20h

2ª feira
3ª a 6ª feira
sábado
Domingo
1

feriados
6h30 – 23h
1.7 – Os refletores serão acesos, mediante o pagamento antecipado da taxa de
luz na tesouraria.
2 - ATIVIDADES PROGRAMADAS DO CLUBE E DA ESCOLINHA DE
FUTEBOL
2.1- São consideradas atividades programadas, aquelas de caráter
representativo (amistosos), de confraternização ou de demonstração envolvendo o
futebol.
2.2 – Nas atividades internas(Olimpíadas) não será permitida a participação
de convidados.
2.3 – Nas atividades externas o Clube será representado por sócios.
2.4 – Nos horários destinados à Escolinha somente os sócios matriculados
poderão jogar.
3 – PELADA CERTA
3.1 – As “peladas certas” são compostas de grupos organizados de sócios
com duração de 90 minutos cada.
3.2 – Nos horários das peladas certas, é permitida a participação de até
seis convidados por pelada.
3.3 – A participação do convidado está condicionada à colocação do convite
específico para esporte no quadro de controle.
3.4 – Pode se habilitar à reserva de um horário qualquer grupo de sócios
constando:
a) relação nominal de dezesseis sócios, com matrícula e telefone;
b) responsável pelo grupo e substituto eventual.
3.5 – Será cancelada a pelada certa, que deixar de utilizar com freqüência
(três vezes consecutivas) o horário reservado, desde que exista um outro
grupo de sócios interessado no horário.
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3.6 Relação de horários das ”peladas certas”
DIA
segunda
segunda
segunda
segunda
terça
terça
terça
terça
quarta
quarta
quarta
quarta
quinta
quinta
quinta
quinta
sexta
sexta
sexta
sexta
sexta
sábado
sábado
sábado
domingo

HORÁRIO
17h – 18h30
18h30 – 20h
20h – 21h30
21h30 – 23h
6h30 – 8h
18h30 – 20h
20h – 21h30
21h30 – 23h
17h – 18h30
18h30 – 20h
20h – 21h30
21h30 – 23h
6h30 – 8h
18h30 – 20h
20h – 21h30
21h30 – 23h
6h30 – 8h
17h – 18h30
18h30 – 20h
20h – 21h30
21h30 – 23h
7h – 8h30
8h30 – 10h
16h30 – 18h
18h –19h30

4 – PELADA LIVRE
4.1 – Aos sábados após ás 10h, domingos e nos horários livres dos demais
dias da semana, o campo está reservado exclusivamente para os sócios.
4.2 – Na pelada livre somente será permitida a participação de sócios
maiores de 15 anos. Como segunda opção com objetivo de completar a
pelada, será permitida a participação de sócios maiores de 12 anos, desde
que acompanhado do responsável.
4.3 – Aos sábados e domingos, no período de 14h às 16h o campo está
reservado aos sócios até 14 anos.
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4.4 – O campo será aberto nos horários livres para grupo de sócios
composto no mínimo por 14 jogadores.
4.5 – Normas gerais para permanência em campo do time vencedor:
a) Só poderão participar das peladas livres sócios acima de 15 anos de
idade.
b) A formação das equipes será feita a partir da ordem de chegada dos
sócios (os sócios entregarão as carteiras para o funcionário do clube e
este as colocará no quadro de controle das peladas.
c) O tempo de cada pelada será de 30 minutos.
d) A equipe vencedora do primeiro jogo terá o direito de jogar a segunda
pelada.
e) Caso a equipe para a segunda partida não esteja completa, poderão ser
utilizados jogadores da equipe perdedora do primeiro jogo, obedecendo
a ordem de chegada.
f) Caso o primeiro jogo termine empatado no tempo normal, como
desempate teremos um tempo extra de cinco minutos (“morte súbita”).
g) Caso persista o empate no tempo extra, o jogo será decidido por
cobranças de tiros livres diretos (3 pênaltis para cada equipe com
diferentes atletas).
h) Caso permaneça empatado após a primeira série de pênaltis, serão
feitas cobranças alternadas (1/1) para cada equipe, até que haja um
vencedor.
i) Caso o segundo jogo termine empatado, a equipe que ganhou o
primeiro sairá.
j) No segundo jogo se a equipe vencedora do primeiro ganhar novamente,
as duas equipe sairão.
k) As regras acima adotadas servirão para todas as peladas subsequentes.
l) Numa eventual contusão de algum atleta, que o impossibilite de
continuar jogando, o mesmo poderá ser substituído pelo primeiro sócio
da próxima equipe, sem que o mesmo perca a sua vaga no próximo
jogo.
m) O sócio que substituiu o atleta contundido, só perderá seu lugar no
próximo jogo, caso entre em campo nos cinco minutos inicias.
n) Antes da divisão das equipes para qualquer pelada, caso chegue um ou
dois goleiros fixos, eles terão direito a jogar no lugar dos últimos atletas
do quadro, os quais serão remanejados para os primeiros lugares da
próxima pelada.
o) Caso não haja goleiro fixo, cada time fará rodízio entre seus atletas,
segundo critério adotado por cada equipe.
p) A ordem das carteiras no quadro de marcação será de responsabilidade
do funcionário do clube.
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q) Uma equipe jogará com camisa e outra sem, com a finalidade de fazer a
diferença entre elas; se não houver acordo: sorteio.
r) Caso algum atleta tenha comportamento incompatível com as normas
do clube, será feita a ocorrência do fato e enviada a Vice-Diretoria de
Futebol.
s) Os casos omissos serão resolvidos de bom senso entre os atletas.

Esta ordem interna (26-G) cancela e substitui a anterior.

PAULO FREDERICO SORIANO DOBBIN
Comodoro

Lista de Distribuição:
Comodoro
VD Futebol
Secretaria
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