
REGRAS DO FUTEBOL CAMPERO:
(Não confundir com o "Futebol de Frontera" Brasil-Argentina, onde qualquer juiz deve estar armado, deve haver cobertura do Exército, um 
caminhão dos Bombeiros e etc...)

REGRA 1 - O campo de jogo
 Qualquer lugar razoavelmente plano, desde que os guris tirem as vacas, cavalos, porcos, ovelhas, galinhas 
e qualquer outro animal que não tenha sido batizado do dito local.

REGRA 2 - A bola
 Qualquer objeto de forma próxima à esférica, de preferência oca e preenchida com ar (mas não obrigatório) 
se for das antigas de couro, pode faltar alguns gomos.

REGRA 3 - O número de jogadores
 Idealmente igual para ambos os times (preferencialmente dois times por partida); porém pode variar de 
acordo com a "qualidade" dos atletas; 3 substituições são permitidas, porém substituições extras são permitidas 
nos casos de:
 1) Um piá entra em campo dizendo "Pai, a mãe ta chamando... e tá braba";
 2) Após uma briga (ver Regra 12 - Faltas e conduta antiesportiva), a Brigada intervir e recolher   a l g u n s 
atletas;
 3) Atleta em coma alcoólico pode ser substituído por um ainda não;
 4) Atleta com fratura exposta (ver Regra 12 - Faltas e conduta antiesportiva);
 5) Atleta  Assador quando no exercício de suas funções extra-campo;
 6) Atleta Organizador quando faltar cerveja/canha durante o decorrer da partida;
Obs.: Lesões como quebrar um osso (exceto nos casos de fratura exposta), perder o tampão do dedo, ralar o 
joelho, sangrar pelo nariz e outras quetais são normais e não motivam substituições.

REGRA 4 - O equipamento dos jogadores 
 Roupa. 
Obs.:São vetados o uso durante as partidas de: Facão, Pexera, Adaga, Arma de Fogo e Calçado de Segurança 
com bico de aço.

REGRA 5 - O árbitro
 A FGFC recomenda que é melhor não ter, ou se tiver, que seja Padre, Dono do Bolicho, Delegado ou Oficial 
da Brigada, sendo que apenas estes dois últimos podem entrar em campo armados.

REGRA 6 - Os árbitros assistentes
 É proibido a existência que qualquer outra otoridade que não seja o eventual árbitro principal.

REGRA 7 - A duração da partida
 Cada partida será definida em sua duração, pelos seguintes eventos:
 1) Até ficar somente o goleiro em pé em alguma equipe;
 2) O churrasco ser servido;
 3) Chover granizo;
 4) A Brigada chegar;
 5) Ocorrência de óbito (em "campo" ou nas dependências adjacentes ao "campo");
 6) Faltar Cerveja/Canha e o Atleta Organizador ter fugido com o dinheiro;
 7) A partida pode acabar quando todos estão morrendo de falta de ar ou não conseguem mais caminhar; ou
 8) A partida pode acabar a partir da frase: "Quem fizer o primeiro ganha!" No caso do churrasco estar sendo 
servido.

REGRA 8 - O início e o reinício do jogo
 O jogo pode ser interrompido de acordo com:
 1) Ítem 6 da regra 3;
 2) Ítens 3 e 4 da regra 7 no caso de o churrasco ainda não ter sido servido.

REGRA 9 - A bola em jogo ou fora de jogo
 Não é contemplada nestas regras a hipótese de "bola fora de jogo". 



REGRA 10 - Gol marcado
 É quando a bola passa do goleiro e entra na casinha. Do jeito que Deus quiser.

REGRA 11 - O impedimento
 Está impedido o atleta que passar mais de meia hora em frente o goleiro pescando.

REGRA 12 - Faltas e conduta antiesportiva
 São consideradas faltas simples:
 1) Vuadera cos dois pé entre as vergonha e o pescoço do adversário;
 2) Todo tipo de carrinho;
 3) Tesoura e cama-de-gato;
 São consideradas faltas médias (sujeitas á advertência -no caso de haver um juiz e este for Delegado ou 
Oficial da Brigada):
 1) Cotovelada na nuca;
 2) Joelhada nos rim;
 3) Garrote (Pescoção) com posterior deslocamento da cervical;
 São consideradas faltas graves (Sujeitas à expulsão -no caso de haver um juiz e este for Delegado ou 
Oficial da Brigada e prisão em flagrante):
 1) Facada;
 2) Pedrada;
 3) Coice que resulte fratura exposta;
 4) Óbito.
Obs.: Todas as faltas, na ausência de um Juiz são marcadas no grito: Se você for atingido, grite como se tivesse 
tomado um tiro de 12 ou perdido um braço pra um facão.

É considerada conduta antiesportiva:
 1) Passar a mão na bunda de companheiros e adversários;
 2) Dar "Caneta" ou "Janelinha";
 3) Jogar de chuteira cara e/ou "oficial";
 4) Briga generalizada que inclua a torcida além dos atletas.
Estas condutas são sujeitas à pena de cascudos ou detenção.

REGRA 13 - Os tiros livres
 Apenas Juízes Delegados ou Oficiais da Brigada têm direito à "Tiros Livres" desde que estejam armados e 
no intuito de defender sua vida, defender o patrimônio, a platéia ou a sociedade em geral.

REGRA 14 - O tiro penal
 Apenas Juízes Delegados ou Oficiais da Brigada têm direito à apenas um "Tiro Penal" por vez, desde que 
estejam armados e no intuito de desabilitar algum atleta agindo de forma violenta sob influência de álcool.

REGRA 15 - O arremesso lateral
 Quando a bola é chutada pra longe pelas laterais do "campo". neste evento, todos os atletas de ambas as 
equipes gritam "É NOSSA!!!" e o atleta que primeiro pegar a bola tem a reposição favorável à sua equipe.

REGRA 16 - O tiro de meta
 É quando a bola passa do goleiro mas não entra na casinha; deve ser chutada pelo goleiro de volta ao jogo.
Obs.: No caso de metas sem goleiras (I.E. pilha de havaianas demarcando a meta), o gol tem altura infinita. Quem 
chutou a bola pra longe vai buscar.

REGRA 17 - O tiro de canto
 É quando a bola passa do goleiro, não entra na casinha e ainda bate em algum defensor; deve ser posta em 
jogo a partir de um canto do "campo" pelo jogador mais habilidoso da equipe atacante. Quem chutou a bola pra 
longe vai buscar.
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