FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA GAÚCHA DE ESPORTES
LIGA UNIVERSITÁRIA GAÚCHA DE FUTEBOL 2015
REGULAMENTO ESPECÍFICO

Art. 1º - A Liga Universitária Gaúcha de Futebol Masculino será realizada de
acordo com as regras da FGF, em tudo o que não contrariar este
regulamento, nos dias 30 e 31 de maio, na ESEF/UFRGS, Rua Felizardo nº
750, Porto Alegre - RS.
Art. 2º - As equipes participantes deverão estar no local dos jogos até 30
(trinta) minutos antes do horário programado para o início de seus jogos.
Parágrafo único – Não haverá tolerância para o horário de início dos jogos.
Art. 3º - As equipes deverão comparecer com uniforme completo, incluindo
o uso de caneleiras.
Art. 4º - O tempo de duração de cada jogo será de 70 (setenta) minutos,
divididos em 02 (dois) tempos de 35 (trinta e cinco) minutos cada, com 05
(cinco) minutos de intervalo.
Art. 5º - As equipes poderão fazer até 5 (cinco) substituições por jogo.
Art. 6º- A competição será disputada em rodízio simples dentro da chave.
Art. 7º - Para a classificação das equipes, será observada a seguinte
pontuação: Vitória- 03 pontos; Empate- 01 ponto; Derrota ou WO- 0 ponto.
Art. 8º - Critérios de desempate:
a) confronto direto;
b) maior número de vitórias;
c) saldo de gols;
d) maior número de gols marcados;
e) menor número de cartões vermelhos recebidos;
f) menor número de cartões amarelos recebidos;
g) sorteio.
Art. 9º - Em caso de W x O, para efeito de contagem, será conferido o
resultado de 03 x 00 à equipe vencedora.
Art. 10 - A aplicação de suspensão automática independe do resultado do
julgamento a que for submetido o transgressor no âmbito da Justiça
Desportiva.

Art. 11 - O atleta, técnico, preparador físico, médico, massagista, dirigente,
etc. que receber 01 (um) cartão vermelho, estará impedido de participar do
jogo seguinte de sua equipe, independente de julgamento, sendo de
responsabilidade exclusiva das IES disputantes da competição, o seu
controle e cumprimento.
Art. 12 - A inclusão por parte da IES de atleta ou integrante da Comissão
Técnica, suspenso automaticamente por ter recebido cartões, implicará na
perda de pontos que eventualmente tenha ganhado.
Art. 13 – As IES deverão enviar as suas fichas de inscrição definitivas, até o
dia 27 de maio de 2015, para o e-mail da FUGE (fuge1939@yahoo.com.br).
Art. 14- Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral da Liga.
PROGRAMAÇÃO
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Sigla

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UFRGS

Universidade Feevale

FEEVALE

Universidade do Vale do Rio dos Sinos

UNISINOS

Universidade Luterana do Brasil
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1

30/mai

09:00

UFRGS

X

ULBRA

2

30/mai

10:30

FEEVALE

X

UNISINOS

3

30/mai

13:00

V1

X

P2

4

30/mai

14:30

V2

X

P1

5

31/mai

09:00

P1

X

P2

6

31/mai

10:30

V1

X

V2

Porto Alegre, 21 de maio de 2015.
Comissão Organizadora da Liga Universitária Gaúcha de Futebol Masculino.

