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REGRAS DOS “BABAS” E JOGOS NO CAMPO GRAMADO DO CLUBE SÊNIOR'S 

 
CAPITULO I 
Dos “Babas” 

 
Item 1: Horários dos “babas”:  

 1º baba: início 16h 40min fim 17h 40min;  

 2º baba: início 17h 40min fim 18h 40min;  

 3º baba: início 18h 40min fim 19h 40min;  

 4º baba: início 19h 40min fim 20h 40min;  

 5º baba: início 20h 40min fim 21h 20min.  

Item 1.1: Sobre os filhos de sócios com idade maior ou igual de 16 anos: 

I. Esses serão distribuídos para o “baba original” de cada pai, ou seja, cada um 
filho irá participar do baba que o seu pai, de acordo a relação dos babas, 
esteja relacionado. Para aqueles que não têm o seu pai relacionado em 
nenhum baba, poderá este escolher o baba de acordo desejar. Este critério 
só valerá durante o ano letivo no tempo de aula. No período das férias de 
ano letivo (junho/julho e final de ano), o 5º baba voltará a funcionar 
normalmente de acordo o item 1. 

II. Estes filhos de sócios incluídos nos babas entrarão na reserva 
automaticamente caso tenha ultrapassado o limite máximo de 18 jogadores. 

III. Aos filhos com idades menores de 16 anos, terão seus horários reservados 
nas quintas-feiras entre 16:00 e 18:00 horas. 

IV. Quando estiver no horário normal do 5° baba, de acordo o item 1, todo e 
qualquer filho de sócio com idade mínima de 16 anos poderá completar 
qualquer baba, assim também qualquer sócio poderá completar o 5º baba. 

Obs.: O filho de sócio com idade menor de 18 anos só poderá atuar com 
autorização (por escrito) dos pais ou responsáveis. 

Item 2: Cada “baba” terá duração de 01h 00min (uma hora), dividido em 2 (dois) tempos 
de 30 minutos cada, excerto a 5º baba. 

Obs: Para que de fato ocorra de acordo mencionado no item 2, antes do início de 
caba baba, a partir do 1º baba, será dado um tempo extra de 5 minutos para a 
organização das equipes, a partir dos 5 minutos começa a contar o tempo de 1 hora 
aqui já citado. 

Item 3. A partir das 10:00 horas, nas QUARTAS e SEXTAS (dias dos “babas), a lista de 
presença dos babas estará disponível na portaria (exceto no horário de almoço) de 
modo que, qualquer sócio ou dependente poderá fazer o seu registro e se ausentar do 
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clube, porém deverá retornar antes de iniciar o seu baba. Caso o atleta que assinou e 
saiu do clube perceba que, por algum imprevisto, não haverá tempo para chegar antes 
do início do seu baba, poderá este comunicar na presença, por telefone ou até mesmo 
pedir algum amigo para que faça o comunicado ao porteiro ou ao árbitro responsável, 
justificando sua ausência e para que retire seu nome da lista antes da divisão de 
jogadores para formar equipes do baba para que não sofra suspensão automática de 2 
(dois) “babas”. 
Obs: Casos mais graves serão analisados pela diretoria de Esportes. 
 

Item 3.1: O sócio que reside em outra cidade, exceto estudante, terá o gozo de 
ficar livre da relação dos reservas uma vez na semana, ou seja, uma vez na 
semana ele terá o direito de jogar como titular o tempo todo, isso também serve 
para o sorteio de quando houver mais do limite máximo (36) de atletas. 
Obs.: Sobre este item 3.1, só poderão ser incluídos 3 jogadores, no máximo, por 
vez no dia. Caso ultrapasse esse número, o árbitro fará um sorteio entre eles para 
que seja respeitado esse limite. Logo os outros irão para o sorteio normalmente. 
 
 
 
Item 3.2: Caso o atleta não tenha assinado na lista de presença e chegue além 
do tempo estipulado (20 min antes do início), este poderá participar do sorteio dos 
jogadores desde que chegue antes do início da divisão do baba e que haja vaga 
entre os 18 jogadores ou, havendo 17, poderá completar os 18 (limite máximo). 
Em outra situação, caso o sorteio já tenha iniciado, o jogador só poderá atuar no 
segundo tempo automaticamente, de acordo com a ordem de chegada 
(obedecendo os critérios do item 7.1), respeitando o limite máximo do mesmo 
baba (integrantes do baba), no lugar do jogador emprestado (salvo se este ceder 
o seu lugar no baba há qualquer tempo) ou, em qualquer dos casos e a qualquer 
tempo caso haja jogador lesionado, expulso (cartão azul), ou em caso de 
desistência ou cessão de vaga (sempre por ordem de chegada com sorteio).  
 
Item 3.3: O jogador que atuar em um baba que antecede o seu de origem por um 

tempo de no mínimo de 30 minutos, ficará este automaticamente na reserva no 

seu próprio baba, caso tenha ultrapassado o limite de 18 jogadores. Obs; Caso 

este atue o tempo todo (uma hora), o mesmo não terá direito de jogar o seu 

próprio baba, salvo se tiver vaga. 

Item 4: Qualquer membro da Diretoria Administrativa, Conselhos Deliberativo, 
Disciplinar e Fiscal, poderá registrar sua presença também por telefone. Se houver 
desistência de presença, o mesmo poderá, em tempo útil de 20 minutos antes do seu 
baba, comunicar (por telefone ou pessoalmente) ao porteiro, ao árbitro ou algum amigo 
presente para que retire o seu nome da relação dos jogadores. Não havendo essa ação, 
o envolvido sofrerá uma suspenção automática de 2 (dos) babas. 

Obs: Casos mais graves serão analisados pela diretoria de Esportes  
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Item 5: A relação de jogadores presentes de cada “baba” será enviada para mesa do 
árbitro 20 (vinte) minutos antes (de acordo com o relógio do porteiro) do horário de cada 
baba. Isso ocorrerá para que seja realizada a divisão e sorteio dos jogadores;  

Item 6: Quando do 1º ao 5º “baba” tiver menos de 12 (doze) jogadores de linha, este 
será completado com atletas que fazem parte de qualquer outro “baba”. 
 

Item 6.1: Essa complementação só poderá alcançar o máximo de 16 ou 18 caso 
tenha 17 jogadores, e o mínimo de 12 jogadores. 
 
Item 6.2: Qualquer baba que for realizado apenas com o número mínimo de 12 
jogadores, este terá o tempo reduzido para 30 minutos de duração (2 tempos de 
15 minutos). 
 
Item 6.3: O baba que tiver menos de 8 jogadores específicos do próprio baba não 
poderá ser completado de acordo mencionado no item 6 e, automaticamente o 
mesmo será cancelado.  
 
Item 6.4: O jogador que estiver relacionado na súmula para iniciar o jogo deverá 
estar em campo antes do apito inicial do árbitro. Caso de imprevisto, o atleta já 
esteja dentro do clube antes do apito inicial e não pronto para atuar, poderá o 
árbitro incluir um outro jogador em seu lugar (sorteado), caso seja titular no baba, 
até que o mesmo se prontifique para jogar. Entretanto a substituição só poderá 
ser feita no segundo tempo, salvo se o que substituiu querer ceder o seu lugar 
antes. 

 
Item 7: O número mínimo de jogadores por cada “baba” será de 12 e o máximo de 36 
inscritos na súmula. Caso ultrapasse a quantidade máxima (36), será realizado um 
sorteio entre todos os atletas relacionados para que chegue ao número máximo 
permitido. Aquele que for sorteado não participará do “baba”, exceto se alguém que ficou 
incluído entre os 36 ceder a vaga ou, poderá participar também em outro baba qualquer 
desde que tenha menos de 36 jogadores. O sorteado não participará mais do sorteio no 
mês (Essa situação é relacionada à questão do sorteio que excede o número máximo 
que é de 36 jogadores na súmula). 

Obs; O item 7 só vale para 1º, 2º e 3º baba. Quando acontecer com 4º baba será 
rateado o horário entre os sorteados. 

 Item 7.1: O critério para sorteio de atletas para completar os babas será da 
seguinte forma: 

1º: sócios; 2º: convidados; 3º: dependentes acima de 18 anos e 4º: dependentes 
acima de 16 e menor de 18 anos de idade, caso o sócio ou convidado esteja 
relacionado ou já tenha jogado em algum baba anterior ou o seu próprio, o sorteio 
irá direto para o 3º e 4º critério. 

Item 8: Os sócios que não atuam como jogadores poderão convidar seus amigos para 
atuarem nas babas, seguindo todos os procedimentos como convidados, desde que haja 
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vaga entre os 36 atletas inscritos na súmula. Só lembrando que neste critério o 
convidado irá para sorteio, caso haja, de quem entra e sai (exceto 5º baba). 

Item 8.1: Aos convidados pela Diretoria Administrativa ficam isentos de sorteios.  

.  

Item 9: O 5º baba é preferencialmente para filhos de sócios com idade superior a 16 
anos de idade podendo atuar também convidados menores de 18 anos de idade. Tanto 
os filhos de sócios quanto os convidados menores de 18 anos deverão ter uma 
autorização por escrito de seus responsáveis.  

Item 10: O atleta poderá trocar de “baba” com outro jogador desde que faça a 
comunicação ao porteiro responsável, no mínimo 20 (vinte) minutos antes do horário de 
seu baba. Lembrando que, havendo essa substituição, os dois deverão atuar. Caso um 
jogue e outro não, ambos receberão suspensão automática de 2 (dois) “babas”. Obs: 
Casos mais graves serão analisados pela diretoria de Esportes  

Obs: As trocas permanentes não entram no critério de suspensão.  
 
Item 11: O jogador que abandonar o campo por lesão e não retornar, passará por uma 
análise da Diretoria de Esportes diante do ocorrido. Caso confirme uma simulação de 
lesão, o mesmo poderá sofrer suspensão automática de 2 (dois) “babas”. Obs: Casos 
mais graves serão analisados pela diretoria de Esportes o atleta que ceder o seu lugar 
no baba, não poderá retornar mais naquele baba, salvo se não houver mais ninguém 
para entrar. 

Item 12: Os “babas” serão realizadas apenas com 02 (duas) equipes com ou sem 
reservas;  

Item 13: Caso ultrapasse o número máximo de jogadores (18 atletas) haverá sorteio 
entre todos (quem entra e sai) de cada equipe, exceto convidado que for jogar no lugar 
do sócio. Lembrando que, o convidado para não ser incluído no sorteio, deverá este 
atuar no lugar de um sócio jogador que não esteja parado (por lesão ou outra situação) 
por mais de 30 dias (um mês). Em outro caso, o convidado entrará no critério do item 8. 

Item 13.1: As substituições serão realizadas no término do 1º (primeiro) tempo; 
caso precise substituir algum atleta no 1ºou 2º tempo, este também deverá ser 
feito um sorteio, seguindo os critérios do item 7.1, se houver mais de um atleta. 

Obs: Se houver atleta fora do baba e precisar de uma substituição, este poderá 
participar de qualquer time. Caso não tenha atleta da mesma equipe, o arbitro 
deverá buscar em qualquer outra baba inclusive da 5º baba (seguindo os critérios 
do item 6). 

Item 14: Para o início do jogo do 1º tempo do baba, quem ganhar no sorteio da divisão 
escolhe o lado do campo e o outro time fica com a bola. Antes do início do 2º (segundo) 
tempo, as equipes deverão realizar a troca de lado de campo, mantendo o goleiro, 
placar e advertências (cartões) do 1º (primeiro) tempo e zerando as faltas coletivas (Obs: 
as faltas individuais serão mantidas);  
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Item 14.1: O jogador que praticar ato ofensivo (verbal ou gesto) ou ante jogo 
deverá ser punido com um cartão amarelo ou até vermelho a depender da ofensa. 
Nesse caso, não terá tiro livre, porém será anotada uma falta individual e coletiva. 
Referente aos carrinhos em disputa de bola entre jogadores, deverá ser marcada 
uma falta de tiro livre direto contra a equipe do infrator. Nesse caso, deverá 
também ser registrada uma falta individual e coletiva. 

Item 15: O número limite de faltas, tanto coletiva quanto individual, será 04 (quatro). Isso 
significa que a partir da 5ª (quinta) falta em diante acontecerão punições: no coletivo= 
tiro livre direto; no individual= cartão azul.  

Item 15.1: Como procede nas punições com cartão: 

I. O atleta que tomar cartão amarelo com a bola em jogo deverá ser 
substituído imediatamente inclusive o goleiro (o infrator só poderá retornar 
após 5 minutos), logo, será anotada uma falta individual (infrator) e uma 
coletiva (equipe do infrator), sendo ainda, na situação momentânea, punida 
a equipe do infrator com um tiro livre direto sem barreira. 

II.  O atleta que tomar cartão amarelo com a bola fora de jogo deverá ser 
substituído imediatamente (o infrator só poderá retornar após 5 minutos) e 
será anotada uma falta individual (infrator) e uma coletiva (equipe do 
infrator). Não haverá tiro livre nessa situação. 

III. O atleta que tomar cartão azul com a bola fora ou em jogo deverá ser 
substituído após 5 minutos (o infrator não poderá retornar ao baba naquele 
dia), logo, será anotado uma falta individual (infrator) e uma coletiva 
(equipe do infrator), sendo ainda, na situação momentânea, punida a 
equipe do infrator com um tiro livre direto sem barreira. 

IV. O atleta que tomar cartão vermelho com a bola fora ou em jogo deverá ser 
expulso e cumprirá suspensão automática de 2 babas, logo, será anotado 
uma falta coletiva (equipe do infrator), sendo ainda, na situação 
momentânea, punida a equipe do infrator com um tiro livre direto sem 
barreira. 

V. O árbitro reserva terá autonomia de interferir, caso necessite, em lances 
ocorridos dentro do campo de jogo para auxiliar o árbitro central. 

VI. Caso o goleiro seja advertido com cartão amarelo, desclassificado com 

cartão azul ou ser expulso com cartão vermelho, este deverá ser 

substituído por outro imediatamente, 

VII. Obs: Os cartões do dia são acumulativos. Caso o jogador receba um 

cartão amarelo em um baba e participando de um outro baba, receba um 

outro amarelo, o árbitro deve considera como o segundo do dia e logo 

imediato deve aplicar o cartão azul ou vermelho de acordo com a situação. 

Item 15.2: Em todos os casos dos tiros livres direto com ou sem barreira, a 
cobrança deverá ser realizada por quem sofreu a infração, caso o mesmo não 
queira ou não possa cobrar, poderá ele indicar um outro. Em último caso, na 
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ausência do jogador que sofreu a falta, houver divergência para quem vai bater, o 
arbitro deverá pedir que quem dividiu o baba tome a decisão de vai ser cobrador. 

Item 16: Sobre faltas: 

I. Toda falta aplicada com a lei da vantagem deve ser registrada uma individual 
(infrator) e uma coletiva (equipe do infrator); 

II. Toda falta ocorrida no campo de ataque deverá, a equipe beneficiada, aguardar a 
autorização do árbitro ou bater a falta para o seu campo de defesa. 

III. No tiro livre direto sem barreira o jogador poderá optar por chutar direto ao gol ou 
tocar a bola para o companheiro desde que este esteja atrás da linha de 
marcação dos 5 metros. 

CAPITULO II 
Dos jogos 

 
Item 17: Os jogos realizados nos feriados, domingos ou dia organizado pela Diretoria de 

Esportes do clube, exceto jogos onde o campo seja alugado, deverão seguir as normas 

abaixo: 

I- Cada grupo (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, feminino, infantil ou selecionado), terá disponível 

um domingo, feriado ou dia marcado pela diretoria de esportes, para convidar 

time extra clube para realização de amistoso, podendo ser do próprio 

município de Paramirim, desde que o mesmo, represente uma empresa, ou 

equipe de outra cidade sendo empresa ou não e até com outro grupo de baba 

do clube. 

II- Os times convidados para participarem de algum jogo no clube, sendo 

autorizado pela diretoria administrativa, poderão fazer uso das churrasqueiras 

bem como também ficam livres de pagamentos de taxas de banho, 

observando apenas os jogadores convidados que desejarem usufruírem da 

piscina. Caso tenham acompanhantes, estes deverão pagar as taxas devidas, 

exceto menores de 12 anos de idade. 

III- Perante essa situação, fica ciente a responsabilidade do representante do time 

do clube para orientar os convidados sobre as regras e uso da piscina. 

IV- É de suma importância que cada grupo de baba do clube tenha um líder 

representante, escolhido de forma democrática dentro do próprio grupo 

através do voto pela maioria, para tomar decisões cabíveis referente aos jogos 

e o que for necessário. Esse líder indicará dois (2) representantes (um vice-

líder e um tesoureiro) de modo que, juntamente com a diretoria de esportes, 

possam tomar decisões para o melhor andamento das atividades esportivas 

do clube. 

V- A Diretoria Administrativa baixará um edital onde constará os nomes desses 

representantes e os mesmos poderão participar de decisões que envolva a 

Diretoria de Esportes. 
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VI- Para a realização dos jogos, toda equipe que for jogar, deverá antes, até no 

prazo de 3 dias que antecede o jogo, apresentar, na secretária do clube, a 

lista com nomes dos jogadores, bem como do treinador (técnico) que irão 

participar do evento. Lembre-se, não será permitido fazer jogos sem o técnico, 

pois o mesmo deverá assumir as responsabilidades de liderar o time em 

campo. 

VII- Caberá aos representantes de cada a comunicação para todos os 

participantes daquele baba. 

VIII- Quando houver jogo dentro ou fora do clube e a organização solicitar valores 

para arcar com as despesas, tais como: churrasco, bebidas, viagens, etc), 

estes deverão repassar para todos os participantes, caso estes não aceitem, 

os mesmos deverão ser excluídos do jogo. 

IX- Todo e qualquer time convidado deverão respeitar as normas do clube. As 

infrações cairão sobre o representante do time que convidou. Portanto, a 

orientação prévia é fundamental. 

X- Não poderá convidar não socio para atuar nos times do clube, tanto dentro 

quanto fora da sede do clube; obs.: caso isso aconteça o representante do 

time poderá ser penalizado de acordo as regras do clube. 

XI- O time do baba só poderá completar o seu elenco com jogador de outro grupo 

de baba, se, no seu grupo, não conseguir uma quantidade (mínimo de 11 

jogadores mais o goleiro) suficiente para realização da partida. 

XII- Os representantes deverão se organizar quanto a árbitro e gandulas. 

XIII- As equipes deverão jogar com uniforme completo (short, camiseta e meião) e 

chuteiras socyte. 

XIV- Os casos não existentes nestas regras serão observados pela Diretoria de 

Esportes e poderão ser levadas para analise da Diretoria Administrativa. 

 

Item 18: Estando presente em campo ou fora dele, na seguinte ordem:   

1º o Presidente Administrativo, 2º o Presidente do Conselho Deliberativo, 3º o Diretor de 

Esportes, 4º o Presidente do Conselho Disciplinar, e perceber atos de atleta, torcedores 

e árbitros, que desabone a conduta social e esportiva, poderá intervir e até paralisar o 

baba até que seja resolvida a situação. 

 

Item 19: IMPORTANTE: 

O clube já possui câmeras de segurança em todas as partes, inclusivo no campo de 
jogo. Portanto, qualquer ato que não foi do alcance de visão dos árbitros, for detectado 
pelas imagens das câmeras poderá ser usado para qualquer eventualidade de 
julgamento, com análise da Diretoria de Esportes e julgamento para o Conselho 
Disciplinar da Diretoria Administrativa. 
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Item 20: Estas regras entrarão em vigor na data de sua publicação.  
 

Paramirim, 03 de abril de 2020.  
 
 
Sílvio Martins da Conceição                     Marcos Clébio de Azevedo Ribas  
Diretor de Esportes                                   Presidente Administrativo 


