43º CAMPEONATO INTERNO DA A. A. ROMAGNOLE DE FUTEBOL SUÍÇO
CATEGORIA LIVRE
MANDAGUARI – 2º SEMESTRE 2019
PROMOÇÃO: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ROMAGNOLE
ORGANIZAÇÃO: “SAINT’ CLAIR” PROMOÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS

Regulamento
Capítulo I: DAS DISPOSIÇÕES, PRELIMINARES E DAS FINALIDADES
Artigo 1º: Este regulamento é o conjunto das disposições que regem o 43º Campeonato Interno
da Romagnole de Futebol Suíço – Categoria: Livre - 2º Semestre / 2019 e a ele
todos participantes, submete-se sem reservas.
Artigo 2º: As equipes participantes serão consideradas conhecedoras das Leis Esportivas
Internacionais de Futebol de Campo e das Leis Esportivas de Futebol de Salão,
vigentes no país, e deste Regulamento Interno, no concernente aos seus direitos e
deveres.
Artigo 3º: Este campeonato tem como promotor a A.A. ROMAGNOLE Mandaguari, e como
organizador “Saint’Clair” Promoções. Qualquer dúvida referente ao presente
campeonato as equipes deverão procurar a Organização ou a Diretoria.
Artigo 4º: A finalidade do presente campeonato é a difusão do Esporte e a integração entre os
associados.

Capitulo II: DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO
Artigo 5º: A Organização e a direção estão a cargo de “Saint’ Clair Promoções”.
Artigo 6º: À Comissão Organizadora compete:
• Elaborar o programa do Campeonato em epígrafe;
• Providenciar local e autoridade para as partidas;
• Executar todos os atos administrativos necessários ao bom andamento da
competição;
• Receber os Recursos interpostos pelas equipes até 24 horas após a partida
(somente dias úteis), desde que datilografado e assinado por um dirigente da equipe e
acompanhado de uma taxa de 30% do salário mínimo vigente, que será devolvido se o
recurso for julgado procedente;
• As provas das irregularidades por conta do denunciante;
• A homologação dos resultados, assim como a classificação das equipes e
premiação;
• Qualquer mudança na tabela deverá ser no prazo de 48 horas para aviso das
equipes, salvo em caso de morte com autorização da diretoria da A. A. ROMAGNOLE.
• Após a ficha de inscrição ser entregue à organização, os promotores não se
responsabilizam pelos atletas inscritos. É responsabilidade de cada equipe.
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Capitulo III: DAS EQUIPES – INSCRIÇÕES
Artigo 7º: As inscrições dos atletas deverão ser efetuadas gratuitamente através da ficha de
inscrição individual e fichas de inscrição por equipe. Portanto, cada dirigente
poderá formar sua equipe, podendo escolher 15 (quinze) atletas, sendo que um deles
deverá ser o goleiro e os demais jogadores de linha. As equipes serão completadas
com os atletas que se inscreveram pela ficha individual, sendo estes escolhidos no
Arbitral. Após o início da competição a ficha de inscrição poderá ser alterada (inclusão,
substituição e/ou exclusão de atletas), somente se o atleta não tiver jogado para
nenhuma equipe em todo o Campeonato, sendo a alteração realizada com
autorização da Diretoria da A.A. Romagnole, até a última rodada da 1ª fase, a
alteração deverá ser comunicada para a Diretoria da A.A. Romagnole até a
quarta-feira que antecede a rodada, da qual ele irá jogar. Qualquer exceção ao
regulamento deverá ser aprovada por todos os líderes através de ata.
Obs. 1: Os funcionários da Agropecuária Romagnole, A.J.ROMA, AVIMAQ E ÔNIX também
poderão participar do presente Campeonato.
Obs. 2: Funcionários Estagiários, Mão de Obra temporária e Jovem Aprendiz, entre outros, não
poderão participar do presente Campeonato. Sua participação em jogos será considerada como
Atleta Irregular e a punição será conforme Artigo 13º.
Obs. 3: Funcionários Trainee poderão participar do Campeonato.
Artigo 8º: Cada equipe será composta em média de 16 (dezesseis) atletas.
Obs.1: O atleta poderá faltar até 04 (quatro) vezes na 1ª Fase, a partir disso, o mesmo NÃO
poderá participar da 2ª Fase em diante.
Caso o atleta compareça ao jogo, mas não jogue, o mesmo deverá assinar a súmula para
provar que estava presente. E, no caso de contusão, trabalho ou outra justificativa, o atleta
deverá justificar sua falta até às 11 horas da próxima quarta-feira, após o jogo, mediante
documento (Ex.: atestado), esta deverá ser realizada com a Diretoria da A.A. Romagnole
que irá analisar cada caso. Serão válidas apenas as justificativas legais.
Obs.2: O atleta não poderá participar do presente Campeonato após assinar o Comunicado do
seu desligamento ou aviso prévio da empresa, este atleta será considerado como Irregular e a
punição será conforme Artigo 13º.
Obs.3: Transferência ou adiamento de partida somente com autorização da Diretoria, desde que,
no mínimo 04 (quatro) atletas estejam trabalhando e, desde que, a equipe informe a Diretoria até
as 12 horas de sexta-feira que antecede o jogo.
Obs.4: Caso a equipe seja eliminada por qualquer motivo, os atletas não poderão se inscrever
para outra equipe.
Obs.5: A equipe é responsável por fazer uma verificação da legalidade de todos os atletas antes
de cada partida.
Artigo 9º: Só poderão participar do campeonato, atletas que sejam funcionários da empresa
ROMAGNOLE ou dependentes diretos (pai, filho ou marido) desde que os filhos
não sejam casados ou não tenham completado 21 anos. No caso de menor de 18
anos de idade, estes deverão apresentar uma carta de autorização (ANEXO 1)
juntamente com a Ficha de Inscrição. E só poderão ficar no banco de reservas
atletas devidamente uniformizados e credenciados e ainda: Técnico, Massagista,
Preparador Físico e um Diretor.
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Obs.1: Os dependentes deverão estar registrados na ficha cadastral do funcionário junto à
empresa Romagnole.
Obs.2: Após completar 21 anos os dependentes não poderão mais jogar o corrente campeonato,
caso aconteça, será considerado como atleta Irregular (conforme Art. 13).
Artigo 10º: Caso uma equipe falte em seu jogo, ou ainda chegue atrasada para o referido jogo,
esta equipe perderá o jogo pelo placar de 01 x 00 (W x 00). Caso ocorra o 1º W x O de
uma equipe, os atletas que comparecerem irão assinar a Súmula e a equipe causadora
do W x O perderá os 03 (três) pontos da vitória e mais um 01 (um) ponto de multa.
Caso ocorra o 2º W x O de uma equipe, os atletas que comparecerem irão assinar a
Súmula e a equipe causadora do W x O estará automaticamente ELIMINADA do
presente campeonato sem direito a recurso.
Obs. 1: Se a equipe for eliminada do presente campeonato os resultados anteriores
permanecerão com os resultados originais, sendo válidos inclusive para a artilharia e goleiro
menos vazado.
Obs.2: A diretoria da A. A. ROMAGNOLE irá analisar todos os casos de W x O. Se for julgada
improcedente ou má fé, será aplicada suspensão de 60 a 90 dias pela Diretoria da A.A. Romagnole
não podendo, nem mesmo, frequentar as dependências da Associação e mais suspensão na próxima
competição interna, isto é para os atletas faltosos em um dos W x O sem que tenha sido avisado ou
justificado com antecedência, perante prova, à organização ou à diretoria da A. A. Romagnole.
Capítulo IV: DA PREMIAÇÃO
Artigo 11º: A premiação será oferecida pela A. A. ROMAGNOLE, sendo:
1º lugar: 01 (um) Troféu e Medalhas
2º lugar: 01 (um) Troféu e Medalhas
Artilheiro: 01 (um) Troféu
Goleiro menos vazado: 01 (um) Troféu
Os goleiros que jogaram menos de 70% do tempo total da sua equipe não participarão da disputa.

Atleta destaque da partida: 01 (um) Troféu

Obs. 1: Será conhecido o “goleiro menos vazado” pelo cálculo de jogos que mais jogou.
Obs. 2: A premiação será determinada pela diretoria da A. A. Romagnole, podendo ser alterada.
Capítulo V: DAS PENALIDADES
Artigo 12º: CARTÕES
. Cartão Amarelo: O atleta ou dirigente que receber cartão amarelo será penalizado
com uma multa de R$ 5,00 (cinco reais) por cartão que deverá ser pago antes do próximo
compromisso da equipe, sem o pagamento da multa o atleta em hipótese alguma poderá
participar da presente partida. Se o atleta jogar sem pagar o cartão pendente o mesmo será
considerado irregular conforme Artigo 13º. (Os cartões não serão acumulativos).
. Cartão Azul: O atleta que receber cartão azul será penalizado com uma multa de
R$ 7,00 (sete reais) por cartão que deverá ser pago antes do próximo compromisso da equipe,
sem o pagamento da multa o atleta em hipótese alguma poderá participar da presente partida. Se
o atleta jogar sem pagar o cartão pendente o mesmo será considerado irregular conforme Artigo
13º. (Os cartões não serão acumulativos).
. Cartão Vermelho: O atleta que receber o cartão vermelho será penalizado com
uma multa de R$ 10,00 (dez reais) por cartão que deverá ser pago antes do próximo
compromisso da equipe, sem o pagamento da multa o atleta em hipótese alguma poderá
participar da presente partida. Se o atleta jogar sem pagar o cartão pendente o mesmo será
considerado irregular conforme Artigo 13º. E o atleta estará suspenso 0l (uma) partida. No 2.º
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cartão vermelho estará suspenso duas partidas automáticas. E no 3.º cartão vermelho
estará suspenso três partidas, indo para julgamento, sem direito à recurso.
Obs. 1: Os atletas que estiverem no banco de reservas assim como os dirigentes, também
poderão tomar cartão amarelo, azul ou vermelho.
Obs. 2: Nada implica ao árbitro dar o cartão azul ou vermelho antes do cartão amarelo.
Obs. 3: Ofensas morais (xingamentos), a companheiros, adversários, árbitros, representantes,
torcedores e membros da diretoria: PENA: 30 (trinta) a 120 (cento e vinte) dias de suspensão
(análise da Diretoria).
Artigo 13º: A equipe que utilizar Atletas Irregulares ou sem condição de jogo perderá os
pontos da partida e mais 01 (um) ponto de penalidade, ou será desclassificada no
caso de jogo eliminatório. O atleta e o dirigente serão Eliminados do presente
campeonato e receberão uma suspensão de 30 a 90 dias da A. A. ROMAGNOLE.
Obs.: Suspensão ficará em análise da Diretoria.
Artigo 14º: A equipe que estiver com o número mínimo de atletas permitidos para a prática do
futebol suíço, que é de 05 (cinco) atletas, sendo 04 (quatro) na linha e 01 (um) no gol,
e fizer o “CAI-CAI” perderá o jogo mesmo que, no decorrer da partida, estiver
ganhando, o resultado será considerado 01 x 00 (inversão de resultado) para efeito
de saldo de gols (classificação), mas o resultado original será mantido somente para
Artilheiro (gols feitos) e Goleiro (gols tomados). Isto se a equipe que fizer o cai-cai
estiver ganhando, mas se esta equipe estiver perdendo será mantido o resultado a
favor da equipe que se mantiver em campo e, ainda, a equipe causadora do cai-cai
perderá além dos pontos da referida partida mais 01(um) ponto de multa no caso
de ser o 1º cai-cai, sendo um total de 04 (quatro) pontos. Se ocorrer o 2º cai-cai, a
equipe perderá 02 (dois) pontos de multa. E caso ocorrer o 3ª cai-cai, a equipe
será ELIMINADA sem direito a recurso.
Artigo 15º: O atleta ou dirigente que agredir árbitro, bandeiras, representantes, organizadores,
promotores e outros atletas participantes, estará automaticamente eliminado do
presente campeonato, sem direito a recurso e ainda será julgado pela Diretoria, e se
necessário pelo T.J.D.M.
Obs.: Se houver agressão aos árbitros, representantes, organizadores ou promotores o árbitro
deverá encerrar a partida, e independente do resultado no momento os pontos deverão ser
computados para a equipe adversária e a equipe que pertencer o agressor estará
automaticamente ELIMINADA da presente competição sem direito a recurso.
Capítulo VI: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 16º: CRITÉRIO DE DESEMPATE (1ª FASE)
• Maior número de vitórias em todo campeonato;
• Defesa menos vazada em todo campeonato (gols contra);
• Confronto direto em todo campeonato;
Obs.: Somente no caso de duas equipes, e no caso das equipes se defrontarem mais
de uma vez será feito comparação.
• Saldos de gols prós e gols contras em todo o campeonato;
• Ataque mais positivo em todo campeonato (gols favor);
• Artilheiro da equipe em todo o campeonato;
• Cartões.
Obs.: Em caso de WxO, se houver igualdade na pontuação, a equipe causadora do WxO
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não entrará no critério de desempate, estando automaticamente classificada abaixo das
equipes empatadas.
Artigo 17º: Os locais, assim como os dias e horários dos jogos serão divulgados na tabela.
Artigo 18º: Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Diretoria e Organização.
Artigo 19º: Caso os uniformes se igualem na hora do jogo, o mandante do jogo, ou seja, a
equipe do lado esquerdo da tabela terá 05 (cinco) minutos para efetuar a troca.
Artigo 20º: O tempo do jogo será de 30 min. x 30 min. corridos, a menos que o árbitro da partida
veja necessidade de acréscimo. Todos os atletas têm direito de jogar um total de
15 minutos por partida, caso contrário, poderão fazer o registro com o
representante antes do término da partida e o mesmo irá comunicar ao
representante da equipe, sendo sua equipe penalizada com a perda dos pontos
caso vença a partida e caso perca a partida, será penalizada com 01 ponto de
multa. Os atletas deverão respeitar a maneira que seus líderes farão as
substituições e em qualquer outra decisão que os mesmos tomarem.
Artigo 21º: Qualquer distúrbio anormal durante o transcorrer da partida do presente campeonato
será analisado pela Diretoria, Organização e T.J.D.M.
Artigo 22º: Em caso de morte somente a diretoria da A. A. ROMAGNOLE poderá, em conjunto
com a organização, adiar uma partida. No caso de chuva ou outro contratempo
somente o árbitro ou a organização terá a autorização para cancelar ou adiar a
partida ou a rodada.
Artigo 23º: Não cabe veto aos árbitros, bandeiras ou representantes.
Artigo 24º: FALTAS
• Todas as faltas serão diretas, sendo que até a quinta falta haverá uma barreira com
06 (seis) metros de distância da bola, nenhum atleta adversário poderá estar a
menos de 06 (seis) metros da bola.
• Todas as faltas individuais ou coletivas serão anotadas em súmula, sendo que o
atleta que cometer a 5ª (quinta) falta individual será substituído e, após a 5ª (quinta)
falta coletiva, todas as demais deverão ser cobradas em tiro direto, sem barreira no
local onde ocorrer a falta.
• As faltas serão acumulativas, zerando no intervalo de jogo. As faltas individuais não
zeram.
Obs.: Na hora da cobrança das faltas sem barreiras, o cronômetro será parado e nenhum atleta
poderá invadir ou tocar na bola antes que a mesma bata na trave, ou seja, rebatida pelo goleiro,
caso algum atleta toque na bola antes dos exemplos citados, será considerado falta do mesmo e,
se for intencional, irá receber o cartão amarelo se ainda não o tiver tomado.
Artigo 25º: O último jogador de defesa será desclassificado ou expulso se cometer uma infração,
o mesmo serve para o goleiro que pegar a bola fora de sua área com as mãos, ou
cometer uma falta dentro ou fora de sua área, sempre que esta for intencional
(interpretação do árbitro).
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Artigo 26º: O goleiro poderá passar a bola do meio do campo somente com as mãos, ou que a
bola ande uma circunferência completa. O goleiro é um jogador igual aos da linha,
podendo realizar jogadas fora de sua área com os pés, podendo inclusive fazer gols.
Obs.: O atleta não poderá devolver a bola para o goleiro de sua equipe com os pés, somente de
lateral, peito, cabeça ou ainda sem intenção (interpretação do árbitro).
Artigo 27º: Todos os jogos serão realizados com chuva ou sem chuva. Somente o árbitro em
campo poderá cancelar, adiar, interromper ou suspender uma partida ou rodada.
Obs.: Telefones para contato no final deste regulamento.
Artigo 28º: Nos locais onde serão realizados os jogos os promotores deverão providenciar local
para representante e banco de reservas para atletas e dirigentes.
Artigo 29º: As substituições serão livres, podendo voltar quem saiu. Sempre ao lado da Mesa do
representante, de quem entra, quem estiver saindo, o árbitro poderá pedir para que o
mesmo saia em qualquer lugar para que não aconteça “cera”.
Artigo 30º: Os atletas deverão trocar seus uniformes no vestiário, ocorrendo a troca de roupas
fora dos vestiários o mesmo será punido pela A. A. ROMAGNOLE, e receberá uma
carta de advertência, podendo ser denunciado pelo árbitro, bandeiras, representante
ou membros da diretoria. O árbitro poderá punir o atleta com cartão (interpretação do
árbitro).
Obs.: Cada carta de advertência, que será carta individual, a equipe a que pertencer o(s)
atletas(s) perderá 01(um) ponto de penalização.
Artigo 31º: Na primeira fase do presente campeonato haverá somente um árbitro e um
representante, sendo que na semifinal e final será decidido entre Organizador e A.A
ROMAGNOLE.
Artigo 32º: As bolas para os jogos, assim como a marcação do campo de jogo está a cargo dos
promotores.
Artigo 33º: Haverá tolerância apenas para o 1º (primeiro) jogo de cada período (manhã, tarde e
noite), que será de 15 minutos, após, o árbitro comunicará o representante do jogo e
este anotará em súmula e marcará mais 15 (quinze) minutos, só que por esta
prorrogação de tolerância a equipe infratora terá uma penalização de 01 (um) ponto,
se após mais estes 15 (quinze) minutos a equipe não entrar no campo de jogo com o
nº mínimo de atletas, o árbitro colocará a bola no meio do campo e dará início à
partida, sendo considerado W x O (Art. 10) em favor da equipe que estiver em campo.
Artigo 34º: Os uniformes deverão ser rigorosamente iguais exceto o goleiro. O atleta que estiver
irregular deverá deixar o campo e regularizar-se. Se acontecer de um atleta jogar
irregular (uniforme ou tênis) não dará perda de pontos. Cabem ao árbitro, bandeiras,
representantes ou próprios adversários de comunicar a irregularidade e, o árbitro da
partida pedirá para o mesmo que saia e se regularize, se o atleta recusar o árbitro
dará 05(cinco) minutos para que o mesmo se retire, persistindo em não se retirar, o
árbitro encerrará a partida e dará ganho de pontos a equipe adversária.
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Artigo 35º: Calçados permitidos: qualquer tipo de tênis menos chuteira. A pena aplicada será a
mesma do Artigo 34º.
Artigo 36º: Tanto nos uniformes como no nome das equipes poderão constar patrocinadores
particulares.
Obs.: A A.A. Romagnole não terá nenhuma responsabilidade referente a este item.
Artigo 37º: Os promotores e organizadores não se responsabilizam por acidentes dentro ou fora
do campo de jogo.
Artigo 38º: FÓRMULA DE DISPUTA
→ Foram inscritas 08 equipes, sendo um grupo único, onde todas jogam entre si.
I – 1ª Fase: As equipes se confrontam entre si, em um turno (conforme Tabela). Classificam-se para a 2ª
fase (quartas de final) todas as equipes (conforme Tabela).
II – 2ª Fase - Quartas de final: Total de 08 equipes, sistema de eliminatória simples, com vantagens de
empate para os melhores classificados na primeira fase (1º ao 4º colocado).
III – 3ª Fase - Semifinal: Total de 04 equipes, sistema de eliminatória simples, com vantagens de empate
para os melhores classificados na segunda fase (1º e 2º colocados).
Obs.: os confrontos/classificados (1º ao 4º lugar) serão definidos entre os 4 vencedores das quartas de final.

IV – 4ª Fase - Final: Jogo único, sem vantagem para nenhuma equipe e, em caso de empate, teremos
decisão por pênaltis*.
Obs.: NÃO será realizada decisão de 3º e 4º lugar, estes serão conhecidos através da classificação
final.
→ * PÊNALTIS: 05 (cinco) pênaltis alternados e, se persistir o empate, será cobrado 01 (um) pênalti
alternado até que se conheça o vencedor. Qualquer atleta poderá efetuar as cobranças de pênaltis, desde
que as equipes envolvidas tenham o mesmo número de atletas. Sendo que mesmo os reservas poderão
executar as cobranças, e o goleiro poderá ser qualquer atleta que estejam em súmulas não importando se
no momento final da partida esteja jogando ou não, isso é em qualquer momento das cobranças de
pênaltis poderão trocar o goleiro.
Artigo 39º: PONTUAÇÃO:

Vitória..........03 pontos ganhos.
Empate.........01 ponto ganho.
Derrota.........00 ponto ganho.

Artigo 40º: Os participantes do campeonato que estiverem dentro do campo de jogo ou participando como
torcedores na arquibancada deverão respeitar a imagem moral de cada participante, sendo
estes, atletas, dirigentes, árbitros, bandeiras, representantes, associados e diretoria. Se houver
qualquer denúncia, a Organização irá julgar e encaminhará para a diretoria da A. A.
ROMAGNOLE tomar suas providências.
Artigo 41º: Não poderá repetir número de camisas, somente a diretoria ou os promotores ou
organizadores poderão autorizar.
Artigo 42º: Uma partida só poderá ser suspensa, quando ocorrer os seguintes motivos:
01 - Falta de garantias;
02 - Conflitos ou distúrbios graves, no campo ou no estádio, que impossibilitem a realização
e/ou continuação do jogo;
03 - Mau estado do campo, que torne impraticável e perigoso para a prática de futebol;
04 - Falta de luz natural ou artificial;
05 - Outras ocorrências graves, na qual a Diretoria ou a Organização acharem que devem
suspender, adiar ou interromper a partida.
Informações: www.sanclereventos.com.br

43º CAMPEONATO INTERNO DA A. A. ROMAGNOLE DE FUTEBOL SUÍÇO
CATEGORIA LIVRE
MANDAGUARI – 2º SEMESTRE 2019
PROMOÇÃO: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ROMAGNOLE
ORGANIZAÇÃO: “SAINT’ CLAIR” PROMOÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS
Obs. 1: Em qualquer dos motivos acima, exceto dos itens 03 e 04, se faltarem 15 (quinze) minutos para o
término da partida será mantido o resultado, desde que não seja forçado.
Obs. 2: Referente aos itens 01 e 02, será analisado pela Diretoria a causa, podendo a equipe causadora
ser penalizada, conforme Artigo 15º.
Artigo 43º: Órgãos Oficiais de divulgação:
. CHARRETE NOS ESPORTES – CANAL 10;
. CORREIO DE NOTÍCIAS;
. DIA A DIA MANDAGUARI;
. GAZETA REGIONAL DE MANDAGUARI;
. MANDAGUARI WEB TV;
. PORTAL AGORA;
. RÁDIO AGORA FM DE MANDAGUARI;
. RADIO CIDADE DE JANDAIA;
. RÁDIO GUAIRACÁ DE MANDAGUARI;
. SITE “SAINT’ CLAIR” PROMOÇÕES – www.sanclereventos.com.br
Artigo 44º: Telefones para contato (Diretoria e Organização):
. Wagner Alonso – Presidente A.A. Romagnole – (44) 99944 3727 / (44) 3233 8090
. Ricardo Bassoli Batista – Vice-Presidente – (44) 99932 7660 / (44) 3233 8680
. Rodrigo Adriano Lopes (Grilo) – Diretor de Esportes – (44) 99914 2607 / 3233 8131
. Sancler – Organizador – “SAINT’ CLAIR” Promoções e Eventos Esportivos → (44) 99963 3978
. A.A. Romagnole – (44) 3233 5002
Artigo 45º: Membros da Associação Atlética Romagnole:
01 - Diretor Presidente: Wagner Freire Alonso
02 - Diretor Vice-Presidente: Ricardo Bassoli Batista
03 - Diretor Administrativo: Camila Angelina Ruiz Gonçalves
04 - Suplente: Vanessa Bélgamo Gomes
05 - Diretor Financeiro: Marcelo Paviani da Silva
06 - Suplente: Roger Aparecido Ruiz Pino
07 - Diretor Esportivo: Rodrigo Adriano Lopes
08 - Suplente: Caslos Renato Cock
09 - Diretora Cultural, Divulgação e Jornalismo: Talita Barlati Vieira da Silva
10 - Suplente: Yugo Yokoo
Artigo 46º: Este Regulamento poderá sofrer alterações que se façam necessárias, pela Diretoria da A.A.
Romagnole e/ou pela Organização do presente Evento, sem interferência das equipes.

Mandaguari, 28 de agosto de 2019.

Associação Atlética Romagnole

“SAINT’CLAIR” Promoções e Eventos Esportivos

Informações: www.sanclereventos.com.br

43º CAMPEONATO INTERNO DA A. A. ROMAGNOLE DE FUTEBOL SUÍÇO
CATEGORIA LIVRE
MANDAGUARI – 2º SEMESTRE 2019
PROMOÇÃO: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ROMAGNOLE
ORGANIZAÇÃO: “SAINT’ CLAIR” PROMOÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS

ANEXO I

CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE ATLETA

Eu,

(nome

completo

dos

pais

ou

responsável)

__________________________________________________________________,
responsável pelo menor (nome completo do atleta)_______________________
____________________________________________, nascido em ___/___/____,
venho

através

deste

documento,

autorizá-lo

a

jogar

pela

equipe_____________________________________________________________
no 43º CAMPEONATO INTERNO DA ROMAGNOLE DE FUTEBOL SUÍÇO,
atestando que o menor citado está apto fisicamente à prática do futebol de
acordo com liberação médica, responsabilizando-me pelo mesmo e pelas
informações contidas neste documento.

Mandaguari, ____ de ______________, de 2019.

Nº Identidade do responsável

Assinatura do responsável

Nome da testemunha

Assinatura da testemunha

Informações: www.sanclereventos.com.br

