
 

TROCA DE JOGADOR/SUBSTITUIÇÃO 

1 – Os jogadores que estiverem inscritos até a data de início do campeonato como excedentes, 

serão em ordem crescente, por ordem de faixa e nível, devendo o resultado constar no site do 

clube, ordem essa que será válida para posterior troca de atletas;  

1.1 Caberá a COMISSÃO analisar a inscrição do jogador na faixa para averiguação da realidade, 

podendo ser REMANEJADO caso esteja inadequadamente posicionado;  

1.2 A equipe que tenha atletas a ser EMPRESTADO, deverá fazer a solicitação ao 

Departamento de Esportes até a quinta feira, anterior ao jogo sendo que o limite para ser 

“alocado da lista de suplentes” será para completar 11 (onze) jogadores, nunca deixando 

reservas; 

1.3 Caso a equipe que solicitar o empréstimo de jogador pela falta deste, mas no dia do jogo 

ele apareça pra jogar e o atleta convocado esteja no horário da partida, o substituto será 

beneficiado a ser escalado em respeito a sua presença, a não ser que de comum acordo ele 

ceda seu lugar ao titular, deixando de participar da partida; 

1.4 Os critérios para empréstimos são: 

A partir da 3º (terceira) justificativa da equipe, empresta-se um jogador da FAIXA MAIS 

FORTE DOS JUSTIFICADOS. 

Ex: justificados sendo MEIA 1 e MEIA 3 e ZAGUEIRO 1, a faixa do jogador que será 

emprestado deverá ser MEIA 1.  

Não será emprestado na faixa do jogador suspenso.  

Ex: justificados o MEIA 3 e ZAGUEIRO 2, o suspenso é o MEIA 2, empresta-se o MEIA 3, pois 

seria a faixa mais FORTE dos justificados.  

1.5 Caso na equipe que tenha um JOGADOR ESCOLHIDO e este por algum motivo tenha que 

sair do campeonato, a equipe NÃO PODERÁ ESCOLHER OUTRO ATLETA, será encaminhado o 

jogador da mesma faixa deste de suplente que constar na lista do clube; caso não tenha atleta 

inscrito na faixa, seguirá o regulamento; 

1.6 Após a realização do sorteio, as trocas permanecem naturalmente, seguindo a lista de 

suplentes do campeonato. 



 2 – FAIXA/NÍVEL DO JOGADOR Caso a faixa que necessitar da troca de atleta não tenha 

jogador inscrito, a comissão poderá colocar o jogador imediatamente da faixa posterior, ex.: 

saiu faixa 1 (um) entra faixa 2 (dois); 

2.1 Poderá ser admitido a espera de até 1 (uma) rodada sem a inscrição de atleta, a partir 

desta, deverá ser incluído da FAIXA POSTERIOR existente na lista de suplentes; 

2.2 Neste intervalo, caso tenha a inscrição de um atleta na posição (analisado pela comissão se 

realmente o é) aparecendo na lista de suplentes, será incluído na equipe; 

2.3 Se houve a inscrição de mais de 1 (um) atleta na faixa e nível neste período, ou já possuir 

mais de 1 (um) atleta inscrito por faixa e nível, terá direito a entrar o atleta por ordem de 

inscrição, quem a fez primeiro, será o indicado; 

2.4 Se Houve a necessidade de jogadores na mesma posição/faixa por mais de 1 (uma) equipe, 

não tendo atletas para substituição ou inclusão, a equipe que por interesse tenha se adiantado 

a procura de 1 (um) atleta da posição, terá o direito de inscreve-lo, desde que seja avaliado e a 

critério da comissão, poderá ser sorteado ou direcionado; 

2.5 Na FAIXA 1 referenciando ao MEIA 1 (um) e ATACANTE 1 (um) ou LATERAL 1 (um), 

ZAGUEIRO 1 (um) e VOLANTE esses para efeito de SUBSTITUIÇÃO se equiparam desde que não 

tenha nenhum associado inscrito na faixa da substituição, onde poderá imediatamente pegar o 

jogador, ainda assim, se o mesmo aceitar entrar na faixa solicitada; 

Ex. 1 – BAIXA DO ATACANTE 1 (um) DA EQUIPE A, e tem atleta inscrito nesta faixa, é este que 

entrará no lugar. 

Ex. 2 – BAIXA DO ATACANTE 1 (um) DA EQUIPE A, e NÃO TEM ATLETA INSCRITO NA FAIXA, 

MAS TEM NA FAIXA DE MEIA 1 (um) ele poderá entrar nesta equipe, a não ser que o mesmo 

não aceite mudar sua faixa, daí continuará na suplência, dando lugar ao seguinte, caso tenha.  

Ex. 3 – Não tendo SUPLENTES nas FAIXAS DE ATACANTE 1 (um) e MEIA 1 (um) entrará o da 

FAIXA INFERIOR IMEDIATAMENTE, ou seja ATACANTE 2 (dois) OU MEIA 2 (dois). 

3 – DO NOVO ASSOCIADO E OU READMITIDO No caso de atleta “associado novo ou 

readmitido”, mesmo que ele se inscreva em faixa que não tenha jogador, perderá a vez para a 

faixa imediatamente inferior a dele, daí na seguinte sim, terá o mesmo direito de substituir dos 

demais, a não ser que a equipe se utilize do benefício de aguardar 1 (uma) semana sem a troca 

não precisaria colocar o anterior da lista 

3.1 O novo associado, este sim poderá entrar de imediato na FAIXA e NÍVEL que lhe couber e 

aguardar a substituição para inclusão na equipe que necessitar; 

3.2 Caberá a COMISSÃO DE FUTEBOL analisar a inscrição do jogador na faixa para averiguação 

da realidade, podendo ser REMANEJADO caso esteja inadequadamente posicionado; 

4 – DA INSCRIÇÃO E CONFIGURAÇÃO NA LISTA DE SUBSTITUIDOS 

4.1 Só serão INCLUIDOS na lista de atletas com direito a indicação para substituição, o 

ASSOCIADO em dia com o clube, ou seja, totalmente regular na secretaria; 



4.2 Não será permitido a inclusão na lista de atletas com a “intenção de associar” 

5 – DAS JUSTIFICATIVAS O Prazo para o atleta apresentar justificativa para faltar no seu jogo é 

sexta-feira feira as 17h, poderá justificar no site do clube, ou diretamente no Departamento de 

Esportes. Caso necessário, para evitar que a equipe fique com menos de 11 (onze) jogadores 

fica a critério do Departamento de Esportes, convocar o atleta que estiver na suplência, dentro 

da faixa e nível análoga, para substituir o ausente por apenas 1 (um) jogo. No caso de 

repetição dessa situação, será convocado o próximo suplente da sequência, nunca repetindo o 

mesmo atleta, a menos que não tenha mais no mesmo nível e faixa. 

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Os casos OMISSOS a este catálogo de REGRAS, que por ventura 

venham a ocorrer, serão resolvidos pela COMISSÃO DE FUTEBOL, que terão poder de DEFERIR 

ou INDEFERIR, sempre para o bem e manutenção do campeonato. As presentes REGRAS 

servirão para o atual e demais torneios a serem realizados na forma SEMESTRAL, podendo ser 

revisto ao final de cada torneio, atualizando-o com a inclusão de outras ou a exclusão de 

outras e entrará em vigor a partir desta data COMISSÃO DE FUTEBOL YARA CLUBE DE MARÍLIA 

 


