
  

UM SINDICATO DE LUTA 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NATAL 

RUA GONÇALVES LEDO, 857, CENTRO, TELEFONE 32214298/30829312 CEP 

59025530 CNPJ 09.123.100/0001- 80. 

E-mail sinsenat@veloxmail.com.br 

 

 

REGULAMENTO PARA A 3° COPA DO SINSENAT – VOLEIBOL 

GESTÃO: SOMOS DE LUTA 

 

OBJETIVOS 

  

Integração, Socialização, Lazer e Melhoria da Qualidade de Vida através 
do esporte do Sinsenat ao promover a 3° Copa 2018.  

 

DA PARTICIPAÇÃO 

  

1 – A Competição será disputada na categoria masculina e feminina ou mista 4 

x 4. Sendo que, Uma equipe deve ser constituída de, no máximo, 6 jogadores 

(4 jogadores na quadra e dois (2) jogadores substitutos), e um técnico. Um dos 

jogadores é o capitão do time, que deve ser indicado na súmula. 

Os jogadores substitutos devem sentar-se ou aquecer-se próximo à área de 

sua equipe e o treinador deve sentar-se nas cadeiras da equipe. 

Não existem posições determinadas na quadra, mas a ordem de saque deve 

ser mantida durante o jogo. 

2 - Será permitida a Inscrição de Servidores Filiados ou Não, ao Sindicato, no 

entanto, no ato da Inscrição, terão que comprovar, através de documentação 

(Contracheque, Identidade, CPF, número de matrícula e documento com fotos), 

se Funcionário Público Municipal do Natal. 
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3– A Competição de Voleibol será regida pelas regras oficiais da Federação 

Internacional de Voleibol (FIVB), salvo os dispostos contidos neste regulamento 

técnico; 

4– As partidas serão disputadas em um único set de 21 pontos, com exceção 

da final que será disputada numa melhor de 3; Caso haja empate, o set de 

desempate será disputado até 15 pontos); 

5– Vencerá a partida a equipe que vencer 2 (dois) sets; 

6– Os participantes deverão comparecer uniformizados para os jogos (coletes); 

7– Substituições serão ilimitadas, entre os atletas das equipes;  

8 – Cada equipe terá direito a um (01) pedido de tempo de 1minuto no set, o 

qual deverá ser solicitado pelo capitão ou técnico; 

9 – Caso o W x O, a equipe adversária terá seu placar final do jogo como 1 x 0, 

em set, parciais de 21 x 0 em cada set; 

10 – Os Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

11 - As equipes devem trocar de quadra a cada set, e caso seja necessário, set 

desempate, a cada 5 pontos. 

12 - NÃO há linha de ataque. Os jogadores podem atacar ou bloquear de 

qualquer parte da área de jogo. 

13 - Os atletas participantes da competição deverão estar conscientes de suas 
condições físicas e ao se inscreverem, assumem inteiramente que não existe 
qualquer impedimento para sua prática esportiva, sendo responsáveis por 
quaisquer consequências causadas pela participação no campeonato. 

 

ALTURA DA REDE: 

Altura oficial  

 

CLASSIFICAÇÃO:  

 A divulgação da forma de disputa acontecerá após as inscrições das 

equipes. 

 

PREMIAÇÃO: 



O Campeão receberá R$ 300,00 em Consumação no restaurante da área de 

lazer do Sinsenat e medalhas;  

O Vice-Campeão receberá R$ 200, 00 em Consumação no restaurante da área 

de lazer do Sinsenat e medalhas. 

O 3º Lugar receberá R$ 100,00 em Consumação no restaurante da área de 

Lazer do Sinsenat e medalhas. 

 

PATROCINADORES: 

 Em anexo. 

IMAGENS DOS ATLETAS: 

 Os atletas concordam em terem seus nomes e imagens nas diversas 

formas de veiculação adotadas pela entidade. 

 

INSCRIÇÕES: 

Presencial na Sede do Sinsenat  

Período: 09/04 a 24/04/18 

Obs: No ato da Inscrição serão exigidos as xerox da documentação, 

inclusive o contracheque para comprovar a veracidade se Servidor do 

Município do Natal. 

Contatos dos Diretores Responsáveis:  

Ocimar – 98805 7386 

Dino – 98899 4127 

Caicó – 98874 4878 

 

 

CONGRESSO TÉCNICO 

LOCAL : AUDITÓRIO DO SINSENAT 

DATA: 25/04/18 

HORÁRIO: 11:00h 



Obs: Será obrigatório a presença de um atleta de cada equipe, onde 

ocorrerá o sorteio para definir as ordens dos jogos.  

     Os jogos acontecerá na Área de Lazer do Sinsenat, a partir das 

08:00h, do dia 01 de maio de 2018. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

3° COPA DE VOLEIBOL DE PRAIA DO SINSENAT 

 

 

EQUIPE/SECRETARIA: 

NOME DO ATLETA: 

MATRÍCULA: 

IDENTIDADE: 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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REGULAMENTO PARA A 3º COPA DO SINSENAT – FUTEBOL 

SOCIETY 

GESTÃO: SOMOS DE LUTA 

 

 Este regulamento é o conjunto das disposições preliminares que regem a 

Copa. 

 Todos os participantes/atletas inscritos neste campeonato declaram que 

possuem conhecimento sobre as Leis Desportivas que regem essa 

modalidade. 

 

DA PARTICIPAÇÃO 

A participação na 3° Copa do Sinsenat é exclusiva para Servidores Público do 

Natal associados, não sendo permitida a entrada de atletas não associados.   

Todos os atletas deverão estar munidos de documento com foto e entregar a 

Comissão organizadora da Copa, na entrada do campo para preenchimento da 

súmula. Importante Ressaltar que o atleta apenas entrará no campo com o 

documento com foto que o identifique, em caso de dúvidas, será ainda 

solicitado o contracheque para comprovar se Servidor do Município de Natal. 

Os atletas participantes da competição deverão estar conscientes de suas 
condições físicas e ao se inscreverem, assumem inteiramente que não existe 
qualquer impedimento para sua prática esportiva, sendo responsáveis por 
quaisquer consequências causadas pela participação no campeonato. 

  

DA CATEGORIA E INSCRIÇÕES 

  O Torneio será disputado na categoria masculina e feminina. 
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INSCRIÇÕES  

Presencial na Sede do Sinsenat  

Período: 09/04 a 25/04/18 

Obs: No ato da Inscrição serão exigidos as xerox da documentação, 

inclusive o contracheque para comprovar a veracidade se Servidor do 

Município do Natal. 

Contatos dos Diretores Responsáveis:  

Ocimar – 98805 7386 

Dino – 98899 4127 

Caicó – 98874 4878 

 

FORMAÇÃO DAS EQUIPES  

Cada equipe será composta por no mínimo 10 (dez) e no máximo 12 (doze) 
atletas. Os jogos serão realizados com 7 (sete) atletas, sendo, 
obrigatoriamente, 1 (um) goleiro e 6 (seis) jogadores de linha. 

Para início das partidas, é obrigatória a presença mínima de 5 (cinco) 
jogadores, sendo 1 (um) goleiro. Caso uma das equipes fique com apenas 4 
(quatro) atletas, sendo apenas 3 (três) jogadores de linha e um goleiro o jogo 
será encerrado com a vitória decretada em favor da outra equipe.  

A formação das equipes é livre. Somente poderão jogar os jogadores 
previamente inscritos. Não são permitidas inscrições durante o campeonato, 
exceto o disposto no artigo anterior. 

 

FORMA DE DISPUTA E REALIZAÇÃO DOS JOGOS 

O torneio início será realizado no dia 01 de maio de 2018, na área de Lazer do 
Sinsenat, às 8:00h, sendo em forma eliminatória, os jogos terão duração de 10 
minutos por tempo.  Em caso de empate terá cobrança de penaltis alternados.  

 

 

 

 

 

 

 



DA DISCIPLINA 

 

A disciplina é parte primordial em toda e qualquer atividade esportiva, pois dela 

depende o bom andamento da competição e o seu sucesso garante a 

integração e confraternização dos atletas e seus convidados. Portanto, a 

disciplina será observada rigorosamente comissão organizadora do 

campeonato. 

Os atletas ou membros da Comissão Técnica que se envolverem em tumultos, 

ofensas à arbitragem, a outros atletas ou organizadores do evento, dentro ou 

fora do jogo, uniformizados ou não, serão submetidos a julgamento pela 

comissão organizadora do campeonato. Em caso de briga ou desavença que 

exponha a integridade física do adversário em risco, os times serão eliminados 

do torneio. 

Um jogador será suspenso quando acumular 2 (dois) cartões amarelos ou 1 
(um) vermelho. O cumprimento da punição deverá ser imediatamente no 
próximo jogo do time no campeonato. 

  

Haverá cancelamento (zeramento) dos cartões na passagem da fase de grupos 
para as quartas de final do campeonato para os jogadores que terminarem a 
fase com apenas 1 cartão. Logo, aquele que terminar a primeira fase com dois 
cartões amarelos deverá cumprir suspensão automática no jogo de quartas de 
final. 

As irregularidades e atos de indisciplina ocorridos no decorrer do Torneio 

deverão constar na súmula em forma de relatório, devidamente assinado pelo 

árbitro e representante da Organização. 

Caberá à Comissão Organizadora do Campeonato, por incumbência, apreciar 

e julgar todos os atos de indisciplina durante todo o transcorrer da competição. 

 

DA PREMIAÇÃO 

Serão ofertados à equipe campeã, vice-campeã e terceira colocada, troféus e 
medalhas alusivos ao evento, assim como ao goleiro menos vazado dentre os 
quatro primeiros colocados e ao artilheiro da competição. 

 O Campeão receberá ainda R$ 300,00 em Consumação no restaurante da 

área de lazer do Sinsenat; 

O Vice-Campeão receberá R$ 200, 00 em Consumação no restaurante da área 

de lazer do Sinsenat. 



O 3º Lugar receberá R$ 100,00 em Consumação no restaurante da área de 

Lazer do Sinsenat. 

 

 

COPA DE SINSENAT – Regulamento do Futebol Society 

 

 

Modalidades – Futebol Society  

Local – Área de Lazer Sinsenat 

 

 

 

 

Capítulo I - Dos Objetivos  

Art.1º- A Copa do Sinsenat  tem por finalidade promover a integração e a 

confraternização entre os servidores da Prefeitura Municipal de Natal e o 

incentivo à prática da atividade física, através de um evento esportivo. 

 

Capítulo II - Da Organização 

Art.2º - A organização e direção da competição serão de competência 

exclusiva do SINSENAT - sendo informada a Comissão técnica da Copa.   

 

Capítulo III – Das Disposições gerais  

Art.3º - A Copa será composta pelas modalidades de Vôlei de Praia, Futebol 

Society, Sinuca, Xadrez e Natação. Este regulamento visa atender 

especificamente a modalidade de Futebol Society, o qual contemplará as 

categorias masculinas e femininas adultas.   

 

Art. 4º - Será obrigatório à apresentação de um documento de identificação de 

cada participante ao mesário no ato do credenciamento da equipe (RG, carteira 

de motorista, passaporte, ou qualquer outro documento oficial com foto). Sem a 

apresentação de um documento citado, fica impedida a participação do atleta; 

 

Art.5º - Todas as equipes deverão estar uniformizadas e com as camisas 

devidamente numeradas. 

 

Art. 6º - Apenas o indivíduo designado como representante oficial da equipe, 
poderá se dirigir a coordenação técnica para tratar de assuntos referentes ao 
evento. 
 

 

 

 



Capítulo IV - Das Inscrições das equipes e atletas 

 

Art.13º- As inscrições poderão ser realizadas no período 02 à 11 de maio do 

corrente ano, na sede do Sinsenat;   

 

Art.14º - As equipes obrigatoriamente deverão ser formadas por servidores de 

uma mesma secretaria, e que estejam desenvolvendo normalmente suas 

atividades. 

 

Art. 15º - As equipes poderão inscrever o mínimo de 8 (oito) e o máximo de 12 

(doze) atletas. Cada atleta só poderá se inscrever em apenas uma equipe; 

 

Art. 16º - A inscrição neste torneio implica, automaticamente, em aceitar todos 

os artigos deste regulamento. 

 

Art. 17º- Cada equipe deverá constar, obrigatoriamente, de um capitão e que 

deverá ser informado no ato da inscrição; 

 

Art. 18º- A confirmação da inscrição se dará por meio da entrega da ficha 

específica fornecida pelo Sinsenat, devidamente preenchida com o nome e 

número de matrícula, assinada pelo responsável pela pasta.  

 

Capítulo VI - Da Competição e Forma de Disputa    

Art. 19º- Antecedendo à Competição, em data e horário pré-estabelecidos, será 

realizado pelo Sinsenat, o Congresso Técnico com a seguinte pauta de 

trabalho:  

 a) Sorteio das equipes participantes por modalidade para a confecção dos 

grupos de disputa; 

 Obs. Todas as posições das chaves serão sorteadas, porém com critérios 

estabelecidos pelo Sinsenat, para não permitir que sejam beneficiadas 

quaisquer equipes.  

b) Assuntos Gerais.   

. 

Art. 20°- Abandono de campo ou o não comparecimento na data e horário 

marcados, será considerado Walkover (W.O.), sendo a equipe eliminada da 

competição com 2 (WXO)  

 

Art 21º – Para efeito de classificação, a equipe que perder por W x O, terá os 

seus jogos realizados ou não, com o placar em favor dos adversários, fixados 

em 1 x 0. Para efeito de artilharia, serão considerados os gols convertidos 

contra as equipes eliminadas por W X O.  



 

Art. 22º - Haverá tolerância de tempo apenas para o primeiro jogo. Todos os 

jogos terão os horários fixados na tabela; 

 

Art. 6º – O sistema de disputa será realizado utilizando-se o processo de 

combinações, que é aquele onde a competição é realizada em mais de uma 

etapa (classificatória, semi-final, etc...), utilizando-se processos diferentes: 

1ª Fase – As equipes serão distribuídas em grupos, onde será realizado o 

processo de RODIZIO SIMPLES. As equipes classificadas em primeiro e 

segundo lugares em cada grupo avançam para a fase seguinte; 

2ª Fase – Os jogos serão realizados utilizando-se o processo de eliminatória 

simples, ou seja, a equipe que vencer avança, e a que perder estará 

automaticamente eliminada da Copa. 

Art. 07º - No Futebol Society, os jogos terão a duração de 25 (vinte e cinco) 

minutos, divididos em dois tempos  (com intervalo de 5 min). 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para efeito de classificação, em caso de empate entre 

duas ou mais equipes na primeira fase, os critérios para desempate serão os 

seguintes: 

1ª confronto direto 
2ª saldo de gols 
3ª maior número de gols convertidos  
4ª menor número de gols sofridos  
5ª sorteio 
 

Art. 08º - A pontuação das partidas nas duas modalidades para a fase 
classificatória será a seguinte: 

a-      Vitória:   3 Pontos; 
b-      Empate: 1 Ponto; 
c-      Derrota:  0 Ponto; 

           d-     Não Comparecimento (WO): 0 Ponto 
 
 
Capítulo VII – Da arbitragem 
 

Art. 09º - Os árbitros serão designados pela Sinsenat, não cabendo veto por 

parte das equipes ou seus representantes legais. Na ausência de arbitragem, a 

partida deverá ser realizada em comum acordo entre as equipes e anuência da 

coordenação técnica;  

Art. 10º - a equipe de arbitragem será composta de dois árbitros e um mesário. 

   

 



Capítulo VII – Recursos e penalidade 

Art. 11º – Para efeito de recursos, os mesmos deverão ser apresentados à 

coordenação técnica em papel, com letra legível e com as devidas provas 

legais. 

 

Art. 12º- Será julgado de imediato pela comissão disciplinar (três membros da 

comissão de justiça), podendo ser eliminado da competição o atleta que for 

expulso por agressão física ou moral a outro atleta, aos árbitros, aos 

espectadores, aos coordenadores e/ou adversários; 

 

Art. 29º- Equipes que causarem tumultos, brigas, atos de vandalismo, serão 

julgadas pela comissão disciplinar, podendo ser eliminadas; 

 

Art. 30º- Os responsáveis das equipes também serão responsáveis por suas 

torcidas que comparecerem aos jogos. As torcidas que provocarem brigas, 

tumultos ou invasões de quadra durante a partida, a mesma será paralisada e 

a equipe identificada como parceira da torcida será considerada perdedora do 

jogo em questão, podendo ser eliminada da competição; 

 

Art. 31º– A equipe que apresentar atletas irregulares será eliminada da copa. 

 

Capítulo VIII – Das disposições Finais 

Art. 32º - Serão aplicadas no torneio dos servidores, as regras oficiais das 

Confederações Brasileiras de Futebol Society em tudo que não contrariar esse 

regulamento. 

 

 Art. 33º - Em caso de dúvidas em relação a algum artigo das regras utilizadas, 

o representante de qualquer equipe pode consultar a arbitragem, durante o 

evento, desde que não esteja com sua equipe atuando.  

 

Art. 34º – A premiação do evento será informada aos participantes no 

congresso técnico e entregue logo após a partida final do evento. 

 

Art.35º - A comissão disciplinar será composta por três diretores do SINSENAT; 

 

Art. 35º — Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela 

coordenação técnica da Copa SINSENAT.  

 

 

 

 

          Anaximonas de M V Barca                    António Francisco (Caicó)          



               Coordenador técnico                           Coordenador Técnico 

 

             Waldeth Rufino  (Dino)                 Ocimar Dantas 
                        Diretor                                                        Diretor 

                Ricardo Barreto                                         Erasmo Barreto 

                        Diretor                                                         Diretor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


