REGULAMENTO
(GRE-NAL) A sigla vem da junção dos nomes Grêmio e Internacional. Estes são os dois maiores
clubes de futebol do nosso estado. O confronto dos dois times é o maior clássico do Rio Grande do Sul e
um dos maiores do Brasil.
1. FINALIDADE
Este Regulamento tem por finalidade organizar a realização da partida de futebol de campo com
12 horas de duração, Organizado pelo Rotary Club Santa Rosa Cruzeiro.
2. OBJETIVO
a. Mobilizar a comunidade Regional, através de uma competição saudável, colaborando com a
prática de esportes;
b. Promover a integração dos participantes;
c. Desenvolver o espírito de competição como atitude positiva e enriquecedora da formação do
indivíduo;
d. Desenvolver o espírito de solidariedade através da prática de esporte;
e. Agregar durante a realização da partida, diferentes classes sociais e culturais, independente de
qualquer convicção política ou religiosa;
f. Ser um instrumento de difusão do esporte.
3. EXECUÇÃO
a. Organização
1) A partida será realizada no dia 28 de abril de 2013, é uma realização do Rotary Club Santa
Rosa Cruzeiro, através da comissão organizadora do GRENAL, composta por:
- Everson Luiz Dornelles

55-9903-5304 -

eversondornelles@ibest.com.br

- Paulo Cesar Schaefer

55-8142-8338 -

paulo@gestorcontabilidade.com

- Josué Martins (Zeca)

55-9145-8756 -

zecamartins3@yahoo.com.br

- Abílio Veiga

55-8455-3142 -

abilioveiga@yahoo.com.br

- Cristiano Costa

55-9979-0588 -

cristianocosta55@hotmail.com

- Waldemar Pisoni Junior

55-8111-2434 -

ciadamotosr@yahoo.com.br

- Ademir Ragnar Bender

55-9165-2960 -

bellatacasorvetes@hotmail.com

- Giovani Baú

55-9648-7978 -

giobau@ibest.com.br

- Leandro Müller

55-9164-5069 -

zunker@gmail.com

2) A partida será realizada no estádio municipal Carlos Denardin.
4. INSCRIÇÃO
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a. Para participar da Partida cada pessoa deverá preencher a Ficha de Inscrição fornecida pela
Rotary Club Santa Rosa Cruzeiro;
b. As pessoas inscritas deverão participar uniformizadas (Grêmio: Camiseta com as cores azul,
branca e preta em listas verticais, conhecida como a camiseta tricolor. Internacional: Camiseta vermelha);
c. Os participantes deverão ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
d. Cada participante deverá providenciar seu respectivo uniforme (padronizado);
e. Os participantes deverão fazer a entrega da Ficha de Inscrição até o dia 22 de abril de 2013, às
17 horas, com os integrantes da Comissão Organizadora;
f. Será cobrado pela inscrição 5kg (cinco quilos) de alimentos não perecíveis por integrante
inscrito. Os alimentos arrecadados serão repassados a entidades assistências.
5. A PARTIDA
a. A partida terá início às 8 horas da manhã e encerramento às 20 horas;
b. A partida terá árbitros escolhidos pela Comissão Organizadora;
c. Vencerá a equipe que somar, ao final das 12 horas, o maior número de gols. Caso aja empate,
o resultado permanecerá, sem a necessidade de ter um vencedor;
d. As regras dentro de campo serão as mesmas oficiais de um jogo de futebol de campo;
e. Cada participantes poderá ficar em campo por no máximo 1h (uma hora).
6. PENALIZAÇÃO
A Organização vetará a participação de pessoas que:
a. Utilizarem material de propaganda contendo alusões política, racista e/ou que atentem contra a
moral e os bons costumes;
b. Tentar comprometer o andamento normal da partida;
7. PREMIAÇÃO
a. Artilheiro receberá um troféu personalizado;
b. O Goleiro mais vazado receberá um troféu personalizado;
c. O jogador com maior idade receberá um troféu personalizado (mas para isso deverá
permanecer pelo menos 20 minutos jogando);
d. A Empresa/Entidade/Organização que doar a maior quantidade, em peso, de alimentos
receberá um troféu personalizado como EMPRESA/ENTIDADE/ORGANIZAÇÃO MAIS SOLIDÁRIA
8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a. A Organização não se responsabilizará por quaisquer danos que venham ocorrer durante a
partida com pessoas inscritas, demais pessoas no local do evento;
d. Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela Organizadora e divulgados
oportunamente.

COMISSÃO ORGANIZADORA

