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CAPÍTULO I - Da Disposição Preliminar 
 
Art. 1º - O racha de futebol de campo tem por finalidade o estímulo da prática esportiva e 

a integração dos associados praticantes da modalidade. 

 
CAPÍTULO II - Da Participação 
 
Art 2º - O racha de futebol de campo é destinado aos associados com idade acima de 18 

anos (nascidos em 2004). 

Art. 3º - Poderão participar como exceções, associados com idade de 16 e 17 anos 

(nascidos de 2005 a 2006), de acordo com condições estabelecidas no regulamento 

oficial do racha. A participação do racha é exclusiva para associados do ATC. 

Parágrafo Único: O associado que facilitar a participação de não sócios, estará sujeito à 

comissão de disciplina. 

Art. 4º - Os associados menores de 18 anos deverão apresentar junto ao DGE, 

autorização do pai ou responsável para viabilizar sua participação no racha. 

 
CAPÍTULO III - Dos Dias e Horários 
 
Art. 5º - Os rachas serão, realizados oficialmente aos sábados, domingos e feriados, pela 

manhã e noites de quarta feira. Aos sábados, domingos e feriados pela manhã, os 

associados deverão estar presentes até as 8h15 para participação no sorteio. Já nas 

noites de quarta feira deverão estar presentes até 19h15 para participação no sorteio. 

Art. 6º - Nos feriados que caírem durante a semana, os rachas serão realizados pela 

manhã e os associados deverão estar presentes até as 8h15 para participação no sorteio. 

 
CAPÍTULO IV – Dos Campos 
 
Art. 7º - O racha de futebol de campo será permitido com a utilização de 1 (um) campo de 

futebol, obedecendo ao regulamento de utilização dos campos. 

Campo 1 - Campo Principal as Quartas, Sábados ou Domingos, de acordo com rodízio 

e desde que esteja em condições de utilização. 
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Campo 2 - Campo dos Fundos, as Quartas, Sábados ou domingos, de acordo com 

rodízio e desde que esteja em condições de utilização. 

Campo 3 - Campo Menor destinado a associados, acima de 45 anos, aos sábados e 

domingos somente poderá ser utilizado para o Racha tradicional (acima 18 anos), desde 

que tenha condições de utilização e os outros campos estejam interditados. As quartas 

feiras a prioridade é para os associados acima de 45 anos, mesmo que os outros campos 

estejam interditados. 

Lembramos que para o uso deste campo  os associados somente poderão utilizar tênis ou 

chuteiras de futebol society. 

 

Parágrafo 1º - O representante do DGE ou Diretoria de Esportes decidiram se os campos 

apresentam ou não, condições para a realização do Racha, em caso de jogos oficiais das 

equipes competitivas do clube nas datas e horários do racha, a prioridade vai ser pela 

realização dos jogos oficiais. 

  
CAPÍTULO V - Da Formação das Equipes 
 

Art. 8º - Haverá uma lista onde o associado colocará pessoalmente, seu nome, número 

do título, idade e assinatura (o associado menor de 18 anos deverá colocar um asterisco 

em frente ao nome e estar com a autorização assinada pelo pai ou responsável conforme 

Art. 4º), devendo estar presente na hora do sorteio. 

 

Parágrafo 1º - “Caso, após o sorteio das equipes do racha a ser realizado nos Campos 1 
e 2, o associado optar por jogar o racha realizado no Campo 3 (acima de 45 anos) seu 
nome será excluído da lista sorteada. Porém, caso ele opte por participar do racha nos 
Campos 1 e 2 após participação no racha do Campo 3 (acima de 45 anos), poderá 
colocar seu nome novamente na lista de participação obedecendo o critério de que todos 
os associados inscritos na lista inicial já tenham jogado pelo menos uma partida. 
 

Art 9º - A divisão das duas primeiras equipes será conforme abaixo: 

 

Art 10º - Goleiros: Os números de inscrição 21 e 22 são exclusivamente para goleiros. 

Caso haja mais de 2 goleiros para a 1ª partida, os mesmos participarão de um sorteio 

paralelo. 
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Art. 11º - Se o nome de um determinado associado aparecer duas vezes na lista o 

sorteio não será anulado e o associado passará a ser o ultimo da lista a ser 

sorteado. Se o nome foi colocado indevidamente por um segundo associado, este 

também passará para o final da lista. 

 

Art. 12º - Caso os jogadores que forem saindo desejarem continuar participando do 

racha, os mesmos deverão colocar seus nomes novamente na lista, seguindo a mesma 

ordem do Sorteio inicial. 

 

Quando a última equipe que deverá entrar não estiver completa, será completada pelos 

jogadores da equipe perdedora que se reinscreverem, na mesma ordem do sorteio. 

 

Art. 13º - Em caso de substituição no decorrer de uma partida, o jogador substituto 

deverá ser o primeiro atleta subsequente de sua lista de inscrição. O jogador substituto 

não perderá o direito de inscrição original, desde que participe somente daquela partida 

como substituto. 

 
 
CAPÍTULO VI - Dos Jogos 
 
Art. 14º - Todas as regras de futebol deverão ser seguidas com exceção ao impedimento 

que não existirá. 

 

Art. 15º - Cada partida terá duração de 30 minutos com o vencedor permanecendo em 

campo para enfrentar a próxima equipe formada pela ordem do sorteio. 

 

Art. 16º - Não será permitido que uma equipe permaneça em campo por mais de duas 

partidas consecutivas, mesmo que seja a vencedora, sempre que houver jogadores na 

espera. 

 

Art. 17º - Quando uma equipe vencer duas partidas consecutivas (ou vencer e empatar), 

sairão as duas que estavam jogando e darão lugar para duas novas equipes, caso haja 

associados suficientes na espera. 
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Art. 18º - Todas as partidas que terminarem empatadas, as duas equipes deixarão o 

campo, dando lugar a duas equipes, obedecendo ao exemplo abaixo: 

 
 
Para 7 Equipes 
 
1ª Partida:  A X B 
2ª Partida C X D 
3ª Partida E X F 
4ª Partida  G X A 
5ª Partida  B X C 
6ª Partida D X E 
7ª Partida F X G 
 
Para 6 Equipes 
 
1ª Partida:  A X B 
2ª Partida C X D 
3ª Partida E X F 
4ª Partida  A X B 
5ª Partida  C X D 
6ª Partida E X F 
 
 
Para 5 Equipes 
 
1ª Partida:  A X B 
2ª Partida C X D 
3ª Partida E X A 
4ª Partida  B X C 
5ª Partida  D X E 
 
Para 4 Equipes 
 
1ª Partida:  A X B 
2ª Partida C X D 
3ª Partida A X B 
4ª Partida  C X D 
 
Para 3 Equipes 
 
1ª Partida:  A X B 
2ª Partida C X A 
3ª Partida B X C 
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Art. 19º - Se não houver número suficiente, as equipes serão completadas de acordo o 

art. 16º capítulo V. 

 

Art. 20º - O 1º atleta sorteado para cada partida será o mandante do racha, ou seja, terá o 

direito de escolher bola, campo, goleiro e camisa. 

 
CAPÍTULO VII - Das Arbitragens 
 
Art. 21º - As partidas deverão ser apitadas por associados do clube, cujas decisões 

deverão ser acatadas. 

 
CAPÍTULO VIII - Das Infrações e Penalidades 
 
Art. 22º - Os atos de indisciplina ocorridos durante o Racha serão encaminhados à 

Comissão interna de Disciplina do ATC.  

 
CAPÍTULO IX – Disposições Gerais 
 
Art.  23º - O presente regulamento encontra em vigor. 

 

Art. 24º - Os casos omissos deste regulamento serão decididos pela Diretoria de Esportes 

e Comissão de Futebol. 

 

Art. 25° - As regras ora impostas serão avaliadas para eventuais alterações pela 

comissão de Futebol e Diretoria de Esportes. 
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