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1. Admissões de Novos Jogadores

Toda e qualquer admissão de novos jogadores deverá seguir aos seguintes procedimentos:
As admissões só poderão ser realizadas mediante aprovação da Diretoria.
O processo de admissão somente poderá ser autorizado pela maioria presente de membros da Diretoria,
durante as reuniões mensais.Caso não tenhamos mais vagas disponíveis (limite máximo=42 associados),
os interessados ficarão numa “ lista de espera”.
Também será necessário que os novos jogadores aprovados sejam sempre apresentados por um dos
associados e neste mesmo dia passe seus dados pessoais(fone, celular, e-mail, nome, posição que
joga,etc...) , bem como, pague 1(uma) parcela de mensalidade do valor vigente.
O novo associado deverá entrar no site www.alvoradafc.com.br e ler as Normas Regulamentadoras do
AFC, bem como, assinar um termo de compromisso que concorda plenamente com ela.
Os novos jogadores deverão possuir idade maior que 35 anos, pois somos um grupo máster(veterano) e
não podemos perder esta essência para continuarmos.

2. Exclusao de Jogadores e Cartas suspensivas/e de advertências

As exclusoes de jogadores só deverão ser feitas através dos seguintes passos:
Somente a Diretoria poderá excluir um dos Associados e mediante a maioria presente de membros da
Diretoria, durante reuniões mensais. Fora das reuniões mensais de Diretoria, isso jamais poderá ser feito.
As eventuais multas e cartas suspensivas(1 a 2 jogos) ou de advertência, deverão ser entregues
formalmente ao Associado envolvido, após os jogos de Domingo.
Caso as suspensões sejam transformadas em multas a critério da Diretoria, as mesmas poderão ser
calculadas como sendo 1, 2 , 3 ou até 4 valores de mensalidades vigentes, dependendo da gravidade da
penalidade.
As eventuais suspensões e multas reincidentes poderão ser levadas a um plebiscito pela Diretoria, levando
a decisão de exclusão ou penalidade a todos os associados.
Estas advertências ou multas jamais serão consensadas ou discutidas em dias de jogos(no
campo).Somente em reunioes de Diretoria

3. Feriados e Dias de Chuva

Os feriados pré estabelecidos estarão publicados em nossa agenda do site que será sempre aprovada por
todos da Diretoria e revisada de acordo com a evolução dos compromissos do ano vigente.
Mesmo que ocorram chuvas durante a noite, sejam elas fortes ou fracas, deveremos nos reunir num local
próximo do nosso campo para que possamos decidir, ou seja, se houver quantidade de jogadores
suficientes para irmos todos juntos para um outro local que possa estar liberado para nosso jogo.
Quando estiver estabelecido um dia de feriado em nossa agenda, e mesmo assim, decidirmos por dia
normal de jogo, este aviso será realizado com pelo menos uma semana de antecedência(de preferência no
jogo do domingo anterior).
Os valores das mensalidades não serão proporcionais aos dias de jogos realizados ou não, pois é
impossível prevermos o estado do tempo, do campo e as decisões dos dirigentes dos locais em que
alugamos para pratica esportiva.
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4. Pagamento das Mensalidades e Arrecadações

Os pagamentos das mensalidades deverá ser até o dia 10 do mês seguinte ao mês de referencia. Ex: o
pagamento de janeiro deverá ocorrer até o dia 10 de fevereiro ou no máximo até o próximo domingo depois
deste dia 10, caso o mesmo ocorra no meio de semana.
O não pagamento de 03 parcelas consecutivas, sem uma justificativa convincente, será considerado
abandono e portanto, estará sujeito a exclusão de nosso Time(com decisão da Diretoria AFC vigente).
Qualquer problema ou dificuldade para pagamento deverá ser levado a apreciação da Diretoria para
consenso geral.
O não pagamento e atraso de 02 mensalidades consecutivas, o associado não poderá jogar!. A não ser que
pague e quite suas pendências no dia do jogo(antes do mesmo).
O valor da mensalidade será atualizado conforme o quadro econômico do País e sujeito a alterações em
função de equilíbrios ou desequilíbrios econômicos financeiros do mercado.
As atualizações das arrecadações de mensalidades estarão publicadas quinzenalmente no site do Alvorada
FC. Os balancetes e demais atualizações serão publicadas mensalmente no site ou afixadas no vestiário
do jogo.
Eventuais outras arrecadações que não sejam as mensais dos associados serão controladas mediante um
livro caixa do Alvorada FC, que poderá ser consultado mediante a Tesouraria vigente.

5. Carteirinha de Identificação e Controle de Pagamento

Todos os jogadores, independente de ser da Diretoria ou não e independentemente de sua posição,
(excetos os goleiros), deverão pagar mensalidades. Eles terao uma carteirinha de identificação com
logotipo do Alvorada FC e foto para que possamos anotar os pagamentos mensais.
Jogadores novos ou jogadores atuais que tenham perdido ou extraviado suas carteirinhas terão um controle
provisório pela tesouraria até a execução de uma nova. A atualização da nova carteirinha se dará mediante
os apontamentos publicados e atualizados no site, no modulo transparência do site(ver senha com
Diretoria).
Controle de pagamentos serão apontados na carteirinha mediante um carimbo de quitação, que só poderão
ser realizados pelos membros da Tesouraria.
Somente os tesoureiros que fazem parte da Diretoria poderao registrar o carimbo de quitação. Se os
tesoureiros não estiverem presentes, paga-se no próximo jogo.
A penalidade por registrar ou rasurar as carteirinhas de identificação, sem a concordância do Tesoureiro
será a exclusão do Time.
Nos casos de contusão ou afastamento por qualquer circunstância a carteirinha deverá ser trazida pelo
associado para sua atualização.

6. Jogadores Provisórios e Visitantes

A participação de jogadores visitantes somente se dará mediante apresentação do mesmo por parte de um
associado.
Sua participação só poderá ser realizada mediante o pagamento do valor correspondente a 1 mensalidade
vigente, que se não for paga pelo mesmo deverá ser paga por seu apresentador.
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A Diretoria poderá solicitar e aprovar a participação de um jogador provisório ou visitante sempre que
necessário, ou seja, para suprir eventuais necessidades de jogadores por ocasião de meses complicados
de picos de chuvas, contusões e outros motivos. Este escolhido também deverá pagar 01 mensalidade
vigente por jogo participado
Mesmo com a apresentação de um associado, a aprovação de participação de temporários ou visitantes
deverá ser aprovada por no mínimo dois Diretores presentes.
Os jogadores temporários ou visitantes também pagarão cartões vermelhos ou amarelos, conforme valores
definidos e vigentes, recebidos durante o jogo ou após o termino do jogo. Caso não aceite arcar com estas
despesas as mesmas deverão ser pagas pelo associado que o apresentou.

7. Afastamento Temporário ou Contusao

O Alvorada FC e sua Diretoria recomenda a utilização de materiais esportivos adequados para a pratica do
futebol de campo e não se responsabiliza pelos atos de jogadores que não usam estes materiais
adequados.
O Alvorada FC não se responsabiliza por choque acidental ou proposital entre seus jogadores, que serão
avaliados e punidos ou não pelo Arbitro do jogo.
No caso de ocorrer uma contusão ou um afastamento temporário, o associado deverá continuar efetuando
o pagamento das mensalidades se realmente desejar continuar jogando conosco no futuro.
Materiais esportivos mínimos recomendados: chuteria com cravos e caneleiras. Ajoelheiras, tornoseleiras
e coxeiras ficam a critério de cada jogador.

8. Estrategias de Doacão e Voluntarismo

Como o próprio slogan do Alvorada FC já diz, somos um grupo de amigos buscando:... “uma manhã , e se
possível, um amanhã melhor “ para nós e para quem pudermos ajudar.
Além do Futebol como pratica saudavel e diversão estamos objetivando doação voluntaria para com nosso
próximo. Sabemos que não é fácil ajudar pessoas ou instituições, más vamos arriscar pois sabemos que se
não existir pessoas como nós este mundo jamais terá sucesso.
Não sabemos como poderemos ajudar e nem quanto, más vamos procurar sempre fazer um pouquinho
Nossos Principais Beneficiados nesta ajuda Voluntaria:....Idosos(asilo), Crianças Orfaos e Abandonadas,
Familias Carentes, Drogados.. e os voluntários ou associações sérias e responsáveis que possuam elo com
estes beneficiados carentes. Inclusive, entre nosso próprio meio.
No entanto, caso ocorra algum falso testemunho, má fé ou falta de idoneidade será motivo de exclusão de
nossa associação.
Nosso site será um caminho para contato e divulgação desses nossos trabalhos voluntários.
Alvorada FC = Futebol, Diversao e Doação!!!.

9. Uso, Manutenção de Uniformes e Materiais Esportivos do Alvorada FC

Os nossos Uniformes e Materiais Esportivos do Alvorada FC jamais deverão ser emprestados ou utilizados
para outras finalidades que não sejam jogos do Alvorada FC em casa ou contra.
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O seu logotipo e suas cores jamais poderão ser alteradas ou modificadas sem um consenso geral entre
Diretoria e Associados. A idéia é nunca mudar!!!.
Os Uniformes de propriedade do Alvorada FC serão sempre compostos de: Calçoes e Camisas.
Os meioes serão de propriedade e responsabilidade de cada jogador/associado
Os uniformes, de preferência serão entregues todo sábado, antes dos jogos, num local conhecido ou no
domingo antes dos jogos, pelo proprio responsável pela lavagem dos mesmos.

10. Disciplina X Cartões e Expulsoes

Quem decide sobre a disciplina ou indisciplina em campo é o Arbitro contratado. O mesmo deverá ser
totalmente imparcial com todos os jogadores independentemente de sua posição social, sua posição de
jogo ou de hierarquia dentro do Alvorada FC.
Cada time deverá ter um capitão nomeado e os mesmos se responsabilizarão por seus jogadores e só eles
poderão se dirigir ao arbitro contratado.
Eventuais cartões amarelos e vermelhos serão cobrados de cada jogador da seguinte forma:
*Cartão Amarelo = 25% da mensalidade vigente.
*Cartão Vermelho = 50% da mesalidade vigente.
Os valores dos cartões amarelos deverão ser pagos no máximo junto com a próxima mensalidade a ser
paga após ter tomado o cartão correspondente.
Caso o arbitro não realize um bom jogo ou erre com muita freqüência o mesmo será advertido pela
Diretoria, bem como, poderá até sofrer a perda de mando como arbitro do Alvorada FC.
Ao se tomar um cartão vermelho automaticamente o jogador estará expulso de campo e poderá ser
substituído por quem estiver disponível no banco de reservas.
O jogador que tomar um cartão vermelho e desejar jogar no domingo próximo à penalidade, o mesmo
deverá pagar o cartão vermelho até a hora do jogo, do contrario não poderá jogar.
Tomando-se dois cartões vermelhos consecutivos, mesmo pagando, o jogador sofrerá a suspensão de 1
jogo.
Se estas expulsões com cartões vermelhos se tornar uma pratica a um determinado jogador(seja quem for),
o mesmo será analisado pela Diretoria e não havendo motivos de força maior, poderá ser levado a júri
(plebiscito)por todos os Associados.
Palavras de baixo calão, tirar a camisa, se estressar desrespeitando os companheiros, sair do jogo ou
mesmo brigas com adversários ou companheiros serão alvos de advertências ou expulsões imediatas pelo
arbitro da partida.

11. Horário, Jogos e suas Atribuições

O horário normal dos jogos do Alvorada FC é inicio as 8:00hs da manha.
Cada jogador deverá estar no campo de jogo até as 7:30hs da manha, ou seja, 30 minutos antes.
Quem chegar após as 7:30hs automaticamente ficará na reserva e só deverá entrar no jogo se faltar
jogadores para compor os times e com a decisão dos Diretores de Esportes I e II, que são responsáveis
pela escalação de ambos os times. Caso os Diretores de Esportes I e II não estejam presentes, os times
serão escalados pelos Diretores presentes e ou associados que eles convocarem para ajudar.
Chegou depois das 8:00hs e antes de iniciar o 2º tempo, entrará somente no 2º tempo da partida, com
autorização dos Diretores de Esportes I e II.
Chegou depois de iniciado o 2º tempo, só entrará no jogo se estiver faltando jogadores ou se alguém se
contundir , do contrario não jogará.
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Para jogos normais em casa, se a partida terminou empatada, a mesma deverá ser decidida nos pênaltis.
Batida de pênaltis ou faltas deverão ser decididas pelos capitães de cada equipe.
Substituicoes em jogos normais ou contra somente deverão ser decididas em conjunto pelos Diretores de
Esportes I e II, no caso da ausência deles, pelos Diretores presentes.
Reclamações sobre escalações antes ou durante os jogos normais ou contra e abandonos(“corpo mole”)
por estar perdendo serão motivos passivos de substituições pelos Diretores de Esportes I e II.
Cada Diretor do Alvorada FC tem sua função e suas atribuições, portanto, todos os demais precisam
respeitar e obedecer a hierarquia das decisoes. Ex: quem escala são os Diretores de Esportes I e II e ponto
final.

12. Consenso Geral AFC

Este item 12....de 12 passos do Just for today, de 12 apóstolos, etc, etc...vem a ser mais uma vitoria do
AFC, a fim de abençoarmos e consagrarmos esta Norma Regulamentadora. Mais um grande passo do
nosso Alvorada F. C.
Ninguem é dono da verdade!...Nem o criador do universo foi unanimidade e nós também não desejamos
ser. Portanto, as regras e normas regulamentadoras consensadas e descritas aqui, deverão ser seguidas
ao pé da letra por todos(Diretoria e Associados), em busca da disciplina e sobrevivência de nosso AFC. As
mesmas certamente poderão ser alteradas e melhoradas no futuro, ou seja, na medida que formos
encontrando necessidade para isso.No entanto,estas eventuais modificações ou melhorias só poderão ser
implementadas mediante consenso dos membros da Diretoria em suas reuniões mensais e depois
assinadas por todos os jogadores associados.
Esta Norma Regulamentadora AFC está publicada em nosso site e cada novo jogador admitido para
nosso Grupo, primeiramente deverá estar plenamente ciente das mesmas e concordar com elas para poder
ingressar conosco.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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