REGRAS PARA USO DOS CAMPOS DE FUTEBOL
Para uma melhora harmonia na prática do “futebol sete” e visando atender o interesse
geral dos associados seguem as principais regras para utilização dos campos de futebol,
devidamente atualizadas por esta Administração, que se aplicam a partir desta data:
O primeiro campo é de uso exclusivo dos associados;
O segundo e o terceiro campo poderão ser utilizados por associados e seus
convidados, desde que atendam as regras de disciplina e demais normas aplicáveis; bem
como paguem na entrada do clube a taxa de R$ 2,00 (sexta a domingo) e R$ 1,00
(demais dias da semana);
Os convidados de associados poderão participar de jogos no primeiro campo quando
faltarem jogadores para completar os times;
Os campos deverão ser utilizados por ordem de chegada;
No caso de haver mais de dois times fica estabelecido o tempo máximo de 30 (trinta)
minutos para cada partida;
Havendo dois times a espera do término de um jogo em andamento, estes iniciarão a
próxima partida na sequência e assim sucessivamente;
A reserva de campo, está sujeita a aprovação do Vice Presidente de Esportes com a
concordância do Presidente do Conselho Diretor, e ocorrerá somente em casos
específicos, sendo que para tal ocasião deverá ser enviado à Secretaria do clube um
ofício contendo a solicitação e respectivas justificativas. O solicitante se
responsabilizará por todo e qualquer incidente que venha acontecer durante o período da
reserva;
Fica proibido por qualquer associado e/ou convidado o uso de chuteiras de trava alta;
a troca de roupa fora do vestiário e/ou banheiros; estacionar carros fora do local que
venha ser determinado; deslocamento de veículos de forma rápida ou fora da via
especifica de acesso; o consumo de bebidas alcoólicas na beira gramado; jogar
embriagado ou alterado; discussões, brigas ou qualquer tipo de ocorrência em prejuízo
da harmonia geral;
O Administrador do Clube, o Vice Presidente de Esportes ou qualquer membro do
Conselho Diretor poderá supervisionar os jogos e interrompê-los a qualquer momento
caso haja prejuízo à harmonia geral;
O sócio que se sentir prejudicado com alguma atitude inadequada de qualquer um dos
participantes dos jogos poderá relatar o motivo ao responsável que estava presente ou
diretamente na Secretaria para que as devidas providências sejam tomadas;
Serão aplicadas penalidades para os casos de descumprimento destas regras ou
qualquer outra estabelecida pelo Clube em seu Estatuto, neste Regulamente ou em
qualquer outra norma que venha a ser instituída;
O conjunto de regras aqui estabelecidas poderão ser alteradas sempre que necessário,
visando o bem estar e a harmonia entre todos os participantes da prática esportiva;
Os casos omissos deverão ser encaminhados ao Conselho Diretor do Clube;
A taxa de entrada cobrada não representa aluguel de espaço nem garantia de
participação nos jogos, sendo a mesma paga tão somente para possibilitar o acesso aos
campos de futebol.
Eldorado do Sul, 01 de janeiro de 2013.

