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1 - Objetivo:

Proporcionar aos associados a prática do esporte criando entre os associados e
convidados o aprimoramento do espírito de cooperação e amizade e, o intercâmbio
sócio-cultural e esportivo.

2 - Procedimento Formal de Delegação:

Instituição de uma Comissão de Coordenação presidida pelo Diretor de Esportes,
três sócios freqüentadores e um empregado da administração da ASCON com o
objetivo de cumprir e fazer cumprir as Normas para Utilização do Campo de Futebol
às quartas-feiras.

3 –  Regras do Futebol das Quartas-feiras

1 -  É proibido  o  uso  de  chuteiras  de  trava.  Só  é  permitido  jogar  com chuteiras
soçaite ou tênis.

2 - Os jogos terão duração de 15 minutos ou terminarão em menor tempo se uma
das equipes fizer o segundo gol. 
2.1  -  Somente  no primeiro  jogo,  no caso empate,  haverá um acréscimo de 5

minutos ou terminará em menor tempo se uma das equipes fizer o “gol de
ouro”. 

2.2 - Persistindo o empate, o vencedor será decidido por sorteio “cara ou coroa”.
Isso se aplica aos demais jogos.

3 - Se houver empate e tiverem 2 equipes completas na espera, saem as 2 equipes
e entram as duas da espera. Tem a vantagem de ser a próxima, a equipe que
tenha se formado antes.

4 - Se houver  4 equipes completas e uma equipe conseguir 3 vitórias seguidas,
sairá de campo dando a vez para as 2 próximas, tendo  precedência, na lista de
espera, sobre a perdedora.

5 - Todas as faltas serão cobradas com tiro indireto. A barreira deve se postar no
mínimo a 1 metro da bola.

6 - Falta que o atleta coloque a mão na bola intencionalmente, no campo de defesa,
será punida com tiro livre direto da linha dos 12 metros. 

7 - É obrigatório o uso de colete. 
8 – Período da pelada quarta-feira: 18:30 às 20:30

DIRETORIA DE ESPORTES
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