REGULAMENTO DISCIPLINAR
Este Regulamento tem por objetivo normatizar a realização de campeonatos, torneios e
eventos organizados pela ARCB.
Neste Regulamento constarão as penalidades a serem impostas aos que transgredirem,
com atos de indisciplina que firam a ética desportiva, regulamentos e normas vigentes
assim como agressões morais, proferidas através de qualquer meio de comunicação à
ARCB, seus diretores, clubes e técnicos.



As Punições

a) Caso o sócio tenha mais de 2 (duas) faltas, na ARCB Clubes e mais de 1 (uma) falta na ARCB
WORLD; o mesmo perde o direito de participar do ranking para as premiações anuais. Campeão,
Vice-Campeão, 3º Lugar, de 4º até 8º Lugar e de 4º até 6º Lugar no caso da ARCB WORLD. Melhor
Ataque e Melhor Defesa nas duas competições, isto é, participação mínima de 80 %.
b) As punições poderão ser aplicadas cumulativamente, ou seja, mais de uma, por infração cometida.
c) As punições aplicadas ficarão anotadas na ficha do técnico ou clube, servindo de base para os
julgamentos subseqüentes e aplicação das penalidades, como também para análise de inscrição
para futuras temporadas.
d) Os casos omissos serão analisados pela Presidência, que se encarregará do julgamento e das
punições a serem impostas aos técnicos ou clubes, não cabendo recursos das decisões.
e) Serão consideradas 3 (três) tipos de transgressões, que serão chamadas PEQUENAS (P), MEDIAS
(M), e GRAVES (G), nas quais serão enquadrados os infratores (técnicos ou clubes).
f) A existência de débitos do clube com a ARCB impedirá a participação do mesmo em quaisquer
eventos até a regularização do pagamento, ressaltando que as mensalidades deverão ser pagas
somente em espécie, de forma antecipada ou na data da realização do campeonato, não sendo
desta forma, o sócio não poderá jogar a etapa.
g) É obrigatório que todos os sócios iniciem e terminem o campeonato na sua totalidade, não cabendo
WO nem por atraso.
h) O sócio que não estiver presente no inicio da competição, não poderá participar do campeonato.
i) O sócio que tiver que se ausentar, por qualquer motivo ao longo da competição, independente da
fase em que se encontre, não receberá nenhum tipo de pontuação, a sua participação é
considerada nula, exceto ao final da primeira fase no caso de desclassificação, cabendo inclusive
às penalidades já previstas por abandono.
j) As transgressões chamadas de PEQUENAS (P), MÉDIAS (M) e GRAVES (G), nas quais serão
enquadrados os atletas, serão penalizadas como segue, podendo ser aplicadas mais de uma
punição por transgressão, cumulativamente.



As Transgressões



As transgressões PEQUENAS (P) serão penalizadas como abaixo:
1 – Advertência verbal no local do evento.
2 – Advertência por escrito.
3 – Perda de 4 (quatro) pontos no ranking anual para ARCB
4 – Perda de 2 (dois) pontos no ranking anual para a ARCB WORLD.
§1º - A reincidência do atleta será sempre considerada pelo número de suas punições dentro
da mesma temporada ou exercício.



As transgressões MÉDIAS (M) serão penalizadas como abaixo:
1 – Perda de 6 (seis) pontos no ranking anual para ARCB.
2 – Perda de 3 (três) pontos no ranking anual para ARCB WORLD.
3 – Suspensão na participação do campeonato seguinte.
§1º - O atleta que reincidir em transgressões médias sofrerá julgamento com penalização de
transgressões graves.
§2º - A reincidência do atleta será sempre considerada pelo número de suas punições dentro
da mesma temporada ou exercício.



As transgressões GRAVES (G) serão penalizadas como abaixo:
1 – Perda de 10 (dez) pontos no ranking anual para ARCB.
2 – Perda de 5 (cinco) pontos no ranking anual para ARCB WORLD.
3 – Suspensão na participação dos 2 campeonatos seguintes.
4 – Exclusão do técnico da ARCB.



Os Tipos de Transgressões



São consideradas transgressões PEQUENAS (P):


Jogar a palheta; bater com o goleiro na mesa; ou bater na própria mesa de forma
agressiva.

Retardar o jogo propositalmente, demorando em arrumar os botões e o goleiro, ou
na hora de palhetar (tempo permitido para início de jogo é de 10 segundos; tempo para chutar e
arrumar o goleiro é de no máximo 6 segundos)

Mexer, misturar, esconder, etc. os times, botões, goleiros e apetrechos de outros
sócios.

Usar e/ou portar relógios, aparelhos eletro/eletrônicos e celulares durante as
partidas dentro do salão de jogos, ligados ou não. Os aparelhos deverão ficar do lado de fora no
modo vibra call.

Uso de flanela dentro do salão de jogos.

Apoiar as mãos na mesa de jogo na hora em que o adversário estiver jogando, ou
se movimentar de forma incomum, prejudicando assim a concentração do seu oponente, gesticular
, como também se utilizar de movimentos bruscos e colocar a camisa de forma a evitar que o
dadinho caia no chão, enfim formas de prejudicar a concentração do seu oponente.

Impulsionar manualmente os botões de forma agressiva, mesmo com o jogo
interrompido.

Tentar perturbar o adversário propositalmente, por meio de atitudes, gestos ou
palavras, tais como: “vai devagar”; “daí é pênalti”; “você está com mão boa hoje”, e afins, inclusive e
principalmente no momento de ataque e conclusão do time adversário.

Esbravejar ou tumultuar continuamente durante o andamento do jogo, mesmo
afastado da mesa.

Participar como terceiro dos jogos de outros botonistas, atrapalhando ou
prejudicando seu andamento.

Permanecer dentro do salão, cozinha e área restrita, sem estar jogando,
independente da fase em que estiver a competição.

Conduzir-se com deslealdade durante seus jogos.

Conversar com o adversário ou terceiro não participante do jogo, enquanto seu
adversário estiver jogando, inclusive perguntando o resultado das partidas.

Uso de botões fora das medidas ou regulamentos.


Trajar roupas/apetrechos com alusão a outro time e/ou seleção que não sejam o
que o sócio defende mesmo para os que participem da ARCB WORLD, inclusive de agremiações
que não constem na temporada vigente.

Gerar algazarra nas proximidades da mesa apuradora e sala de jogos.

Interferir nos lançamentos e apuração dos resultados durante e ao término das
fases.

Após o depósito das súmulas na urna, não mais poderão ser retiradas para
eventuais conferências e afins.

Os botões e goleiro deverão ser limpos fora do salão de jogos e levados para o
mesmo, através de porta botão específico, sendo terminantemente proibido o uso de flanelas dentro
do salão.

Utilização das mesas antes do inicio do campeonato.

Manuseio das súmulas, antes, durante ou depois das rodadas, quando as mesmas
estiverem na mesa apuradora.

Anotação dos gols um a um, números do resultado final da partida, ratificação pelos
dois adversários, através de rubrica de cada um deles. A responsabilidade é mútua, na entrega da
súmula a mesa apuradora.



São consideradas transgressões MÉDIAS (M):


Comemorar exageradamente ou manifestar-se com palavrões, gestos ou maneiras
não apropriadas, com a intenção de diminuir ou ofender o adversário.

Não continuar ou entregar o jogo.

Retirar o time do campo de jogo no meio ou durante a partida.

Abandonar a competição em andamento.

Uso de goleiro fora das medidas ou regulamentos.

O uso do uniforme é obrigatório nas 2 (duas) competições, incluindo camisa,
bermuda, toalha, bolsa, caneca, chaveiro, caixa de transporte e maleta personalizada.

O uniforme deverá ser mantido até o fim da competição, mesmo que o sócio seja
desclassificado, estando ou não na escala de arrumação das mesas e só poderá ser retirado no
momento em que o sócio se ausentar do ambiente de jogos (sala dos jogos e arredores).

Não é permitido jogar descalço.

Não responder os e-mails no prazo de 5 dias corridos do seu envio pelo e-mail do
domínio da www.arcb.com.br. Em caso de eventuais problemas nos mesmos faremos uso do
seu e-mail pessoal para divulgação das informações. Cabe ao sócio manter o seu cadastro
devidamente atualizado.

Ingerir e/ou transitar com líquidos ou quaisquer tipos de alimentos dentro do local
indicado para o campeonato ou próximo da mesa apuradora e as de jogo.



São consideradas transgressões GRAVES (G):


Não respeitar o calendário, seja na arrumação das mesas e/ou escala de pães e
frios, no que se refere as escalas e aos horários.

Agressões morais, físicas ou tentativas, em campeonatos, torneios ou eventos
sociais da ARCB, aos técnicos, ou qualquer pessoa presente.

Armação ou combinação de resultados.

Causar danos materiais ao patrimônio dos clubes ou da ARCB em seus eventos,
considerando o prejuízo do valor de ressarcimento a ser estabelecido.
Este REGULAMENTO DISCIPLINAR será válido para todas as competições, campeonatos, torneios e
eventos sociais da ARCB.

