
 

Avenida das Américas, 7.899 - Bloco I - Sala 201 - Administração - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ - CEP 22793-081 PABX: 
2431-7439 Site: www.condominiomundonovo.com.br - E-mail: amn@condominiomundonovo.com.br 

REGULAMENTO PROVISÓRIO PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL 
REGRAS GERAIS: 

� Obedecer as orientações e instruções passadas pelos empregados da AMN; 

� Obedecer o tempo máximo de utilização do gramado, conforme tabela abaixo; 

� Caso esteja molhado ou muito úmido o gramado não poderá ser utilizado. A liberação dependerá de 
avaliação por parte dos empregados da AMN;  

� Se começar a chover o uso do campo deverá ser interrompido imediatamente; 

� Para preservar a grama, no inverno o uso do campo poderá ser reduzido, e dependendo da 
necessidade poderá ocorrer intervenção temporária; 

� Para segurança dos jogadores é obrigatório o uso de chuteiras com travas, permitidos apenas os 
modelos com travas de borracha; 

� Chuteiras sem travas serão permitidas apenas à menores de 10 anos de idade, e à adultos mediante 
recomendação de Ortopedista, formalmente apresentada à AMN; 

� Os jogadores que não estiverem jogando, deverão ficar do lado de fora do campo, e não é permitido 
bater bola antes do início do jogo, para preservar o gramado; 

� Cada associado poderá trazer no máximo 1 convidado;   

� É também dever de todos cobrar o cumprimento deste regulamento de quem o infringir. 
HORÁRIOS DAS ATIVIDADES: 

Pelada para participantes entre 5 e 10 anos (recomendamos supervisão dos pais) 
Sábados, das 9h às 10h 

Pelada para participantes entre 11 e 16 anos 
Sábados, das 16h às 17h 

Pelada dos Adultos (para participantes maiores de 16 anos) 
Domingos, das 9h às 11h  

Obs.: Para todos os casos, se não houver time formado na faixa etária indicada, fica permitido o acesso de 
associados de outras idades, inclusive convidados (no limite permitido pelo RI).  

 

Escolinha de Futebol (conforme grade da academia) 
Segundas-Feiras e Quartas-Feiras, às 8h30, 9h30, 14h30 e 15h30 

 

RECOMENDAÇÕES PARA A ORGANIZAÇÃO DAS PELADAS: 
• Cada pelada terá a duração máxima de 20 minutos; 

• A formação das equipes será feita a partir da ordem de chegada dos participantes. Caso a equipe da 2ª pelada não 
esteja completa, participarão jogadores da equipe perdedora obedecendo a ordem de chegada; 

• Antes da divisão das equipes para qualquer pelada, caso cheguem até dois goleiros fixos, eles terão o direito de jogar 
no lugar dos últimos atletas que chegaram, que passarão a ser os primeiros na próxima pelada; 

• Recomenda-se que um participante que esteja de fora apite a partida com o respeito de todos os jogadores. 

• A equipe vencedora permanecerá sempre em campo, tendo a obrigação de vencer os jogos seguintes. Caso haja 
empate, o adversário permanecerá em campo, sendo considerado vencedor; 

• Numa eventual contusão de algum atleta, que o impossibilite de continuar jogando, o mesmo poderá ser substituído 
pelo primeiro participante da próxima equipe, sem que perca a sua vaga no próximo jogo; 

• Caso não haja goleiro fixo cada time fará rodízio entre seus atletas, segundo critério adotado por cada equipe; 

• Os casos omissos serão resolvidos pelo bom senso dos atletas. 
 

A DIRETORIA  


