
 
 
SEGUEM INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÕES, NOVOS PROCEDIMENTOS E PUNIÇÕES PARA O 
RACHÃO DE SÁBADO. 

1. Procedimentos para Inscrição: A inscrição no Rachão poderá ser feita 
de quarta-feira a partir das 15h00 até às 20h00 de quinta-feira. 
 

2. Mande um e-mail para: 
rachao.esportes@clubepaineiras.com.br contendo número do título e 
celular (favor solicitar confirmação de leitura). 
 

3. Na quinta-feira será enviado o recebimento do e-mail e  caso não receba 
favor entrar em contato nos telefones 3779-2101/2102. 
 

4. Os goleiros também devem se inscrever e em caso de não 
comparecimento, punição igual aos demais. Em caso de mais de 2 
inscritos, serão direcionados para sorteio. 
 

5. Somente no caso de 22 ou mais inscritos para o sorteio, enviamos o e-
mail de confirmação para este grupo sorteado. 
 

6. De 18 a 21 inscritos, arbitragem confirmada e-mail para todos atletas 
aguardando novas inclusões. 
 

7. Horário limite do atleta para desistência do rachão: 18h00 de sexta-feira. 
Ocorrendo a desistência após esse horário a punição será aplicada (ver 
artigo de punições – item 15 ). 
 

8. Caso tenhamos reservas no sorteio, esses terão preferência para repor 
possíveis desistências até a sexta-feira à noite. Também terão 
preferência no sábado, caso se encontrem prontos em campo até o 
limite das 9h10. A partir daí segue a lista dos que colocaram o nome 
somente na manhã de sábado. A lista para preenchimento de 
interessados em possíveis vagas (lista de espera) estará disponível a 
partir das 8h00, no campo de futebol. 
 

9. Os atletas que foram contemplados no sorteio para começar jogando, e 
já estiverem prontos, deverão pegar seu colete e esperar o inicio da 
partida dentro do campo. 
 

10. O portão do campo ao lado da piscina será fechado às 9h10, só 
podendo entrar no campo pelo portão da arquibancada.  
 

11.  Após às 9h10, só será permitida a presença dentro do campo das 
pessoas que participarão do jogo (Jogadores, Arbitragem, 
Representante do Clube e Massagista). 
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12. O Horário de início da partida será às 9h00 com tolerância de 10 
minutos (9h10). 
 

13.  Situações previstas até às 9h10:   
13.1) Caso  algum atleta sorteado para participar do jogo não esteja no 
campo uniformizado até este horário (Horário determinado para inicio) 
sofrerá a penalização de perder a prioridade para participar do jogo. 
 

14.  Situações previstas após às 9h10: 
14.1) Tomará  o lugar do ausente o próximo nome listado no resultado 
do sorteio do dia anterior e assim por diante, em seguida qualquer 
associado considerando a ordem de chegada com o nome na lista. 
14.2) Mesmo que o jogador contemplado no sorteio original chegue após 
às 9h10 e o jogo não tenha iniciado, ele não tem direito de participar do 
jogo caso outro jogador tenha tomado seu lugar.  
14.3) Caso não haja nenhum outro associado para tomar o lugar do 
jogador atrasado o mesmo poderá participar do jogo mesmo que chegue 
após às 9h10. 
 

15.  Punições: O associado que não comparecer ou desistir após o 
horário estabelecido, estará suspenso por 30 dias corridos nos rachões 
de sábados. 
 

16.  Informações Gerais: 
16.1) Somente associados a partir de 30 anos podem participar. 
16.2) Havendo 3 jogos, os associados sorteados na 3ª equipe (C) 
deverão chegar até às 9h40. O 2º jogo iniciará imediatamente após o 
término do 1º jogo. 
16.3) Em caso de empate no 1º jogo (quando houverem 3 jogos), será 
adotado o critério de penalidades (sendo 1 pênalti para cada equipe), 
até que haja um vencedor. 
16.4) Não serão toleradas agressões físicas. Caso aconteçam o árbitro 
da partida irá relatar em súmula e o associado poderá sofrer punições 
do comitê de disciplina do clube. 
16.5) Por conta do Estatuto do clube, reforçamos que é terminantemente 
proibido jogar juiz, bandeiras e colaboradores do clube.  
16.6) Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela 

Diretoria de Esportes. 

16.7) Quando houverem 03 equipes e algum atleta sorteado para o 

primeiro jogo não comparecer ou atrasar (chegar após às 09h10), o 

atleta do segundo jogo (time C) que estiver presente terá prioridade de 

jogar, caso manifeste interesse, mas, também, poderá exercer o direito 

de jogar a segunda partida. Neste último caso, irá completar a equipe o 

primeiro atleta que estiver na reserva (inscrito, mas não sorteado) e, 

posteriormente, será dada a prioridade para o atleta que comparecer no 

campo pela manhã no dia do jogo e colocar o nome na lista de espera.  



 
 

Caso o primeiro jogo não tenha quórum suficiente, e algum atleta do 

segundo jogo (time C) seja convidado a integrar algum time da primeira 

partida a título de ajudar a compor um time incompleto, o mesmo atleta 

em situação de perda da primeira partida do time que ele integrou terá a 

condição de jogar o segundo jogo se reintegrando ao seu time de origem 

no sorteio (time C). 

 

Validade a partir do dia 02 de Abril de 2016 (sábado). 

 


