
 
 

3ª COPA SINSENAT 
TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY 

 
 

REGULAMENTO 
 
 

Capítulo I 
  
                                                                    Das Disposições Preliminares e Participação  
 

Art. 1º - A 3ª COPA SINSENAT – TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY é uma promoção do SINSENAT, 
organizada e dirigida pela Diretoria de Esportes.  
 

Art. 2º - Este regulamento é o conjunto das disposições que regem 3ª COPA SINSENAT – TORNEIO DE 
FUTEBOL SOCIETY. 
 
Art. 3º - A Equipe participante da 3ª COPA SINSENAT – TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY será 
considerada conhecedora da legislação esportiva e deste regulamento no que diz respeito aos seus direitos 
e obrigações, ficando submetido a todas suas disposições e penalidades que deles emanam. 

 
§ Único – Só poderão se inscrever equipes atletas filiados ao SINSENAT. 

Art. 4º - A competição será regida pelas regras estabelecidas pela INTERNATIONAL BOARD, em tudo que não 
contrariar este Regulamento. 

 
 

Capítulo II 
Da ordem e da segurança das partidas 

 
 Art. 5º - À equipe de coordenação do campeonato, compete:  
 
I – Zelar pelo campo, bem como pela integridade física dos espectadores e demais pessoas que neles 
compareçam. No entanto, será de inteira responsabilidade das equipes e/ou seus dirigentes, os danos 
materiais ou de qualquer natureza, que possam vir a ser por elas causadas.  
 
II – Providenciar, com a devida antecedência, a marcação do campo do jogo, que deverá obedecer, 
rigorosamente, as disposições da Regra I, da International Board, bem como a colocação das redes de meta.  
 
III – Colocar à disposição da partida, árbitros e delegado.  
 
Art. 5º - Compete aos árbitros, em relação à normalidade das partidas:  
 
I – Observar que, no local designado ao banco de reservas, só poderão estar, além dos 9(nove) jogadores, mais 
03 (três) pessoas inscritas pelas associações disputantes, as quais serão credenciadas pela coordenação da 
competição, a saber: 01 (um) treinador, e 1 (um) membro da comissão técnica, devidamente identificados.  
I.a - O Treinador, e sua comissão técnica permanecerá no banco de reservas trajando BERMUDAS OU CALÇAS, 
CALÇADOS FECHADO E CAMISAS.  
II – Providenciar para que aos 5 (dez) minutos de intervalo, os jogadores de ambas as equipes se apresentem 
para o segundo tempo da partida.  
III – Observar o uniforme de ambas equipes, vetando a participação de jogadores que não estejam 
uniformizados como consta no regulamento 



 
§  Únicoº - O não cumprimento das determinações relacionadas no presente artigo são pertinentes aos 
portadores de credenciais, e o árbitro deve não autorizar o início ou reinício da partida até que sejam sanadas 
as irregularidades.  
 
 

 Capítulo III 
 

Da organização, tabela local, dos jogos,  duração das partidas e contagem de pontos. 
 
Art. 6º - Todos os jogos serão realizados no campo da área de lazer do SINSENAT.  
 
Art. 7º - As datas, horários e locais dos jogos serão publicados na tabela de cada fase da competição que será 
elaborada pela coordenação do evento.  
 
§ Únicoº- As possíveis mudanças após a publicação e aprovação da tabela só poderão ocorrer e serem 
realizadas pela coordenação geral da competição e comunicadas aos envolvidos em até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da realização da partida através de comunicado oficial que será publicado nas redes sociais oficiais 
da competição que divulgará as informações.   
 
Art. 8º - As partidas serão regidas pelo sistema de pontos ganhos, observando-se os seguintes critérios. I – 03 
(três) pontos por vitória, II – 01 (um) ponto por empate.  
 
Art. 9º - As partidas terão, obrigatoriamente, as seguintes durações:  50 (CINQUENTA) minutos, divididos em 
02 (dois) tempos de 25 (VINTE E CINCO) minutos, com 5 (CINCO) minutos de intervalo entre eles.  
 

Art. 10 -  A duração das partidas somente poderão ser modificadas por determinação da Coordenação Geral, 
para atender as necessidades da competição. 

 
  

Capítulo IV 
 

Do adiamento e suspensão das partidas 
 
Art. 11 – A coordenação e o árbitro são as autoridades para decidir acerca do adiamento, bem como para 
decidir no campo a respeito da interrupção ou suspensão de uma partida. A suspensão deverá ser comunicada 
à coordenação geral através de relatório.  
 
§  1º - Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa quando ocorrerem os seguintes motivos:  
• Falta da garantia;  
• Falta de Enérgia Elétrica, em caso de jogos no turno da noite; 
• Mau estado do campo que torne a partida impraticável ou perigosa;  
• Conflitos ou distúrbios graves, no campo ou no estádio.  
 
 
§  2º - Quando a partida for suspensa por qualquer dos motivos previstos nos incisos deste artigo, assim se 
procederá:  
• Se a equipe causadora da suspensão foi na ocasião desta, ganhadora, será ela declarada perdedora, 
pelo placar de um a zero (1x0); se for perdedora, a adversária será vencedora, prevalecendo o resultado 
constante do placar no momento da suspensão;  
• Se a partida estiver empatada, a equipe causadora da suspensão será declarada perdedora pelo escore 
de um a zero (1x0);  
§  3º - Nos casos previstos neste artigo e seus incisos – adiamento, interrupção ou suspensão da partida – 
deverá o Árbitro em seu relatório, narrar a ocorrência em todas as circunstâncias, indicando os responsáveis 
quando for o caso.  
  
 



Capítulo V 
 

Da impugnação e validade da partida 
 
Art. 12 - A Equipe que se julgar prejudicada, poderá solicitar a impugnação de uma partida no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas a contar do horário do término da partida (considerando-se apenas os dias 
úteis), por petição que contenha as razões do pedido. A referida petição deverá ser entregue e protocolada no 
setor de protocolo do SINSENAT dentro do prazo máximo exigido, e deverá conter as provas que justifiquem a 
mesma.  
 
 

Capítulo VI 
 

Da forma de disputa 
 

Art. 13 -  3ª COPA SINSENAT – TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY será disputada em 03 (fases) fases de 
acordo com o disposto neste regulamento, denominadas FASE DE GRUPOS, , SEMIFINAL E FINAL. A 
primeira fase contará com a participação de 8 equipes (oito) equipes. A Formatação da competição será a 
que se segue:  

 
A - A FASE DE GRUPOS, será disputada da seguinte forma:  
 
Contará com 8 (oito) equipes participantes sendo duas chaves de 4 (quatro) já determinada através de sorteio 
e que será disputada no sistema de rodízio simples dentro das chaves, em turno único.  Ao final desta fase as 
equipes classificada em 1º e 2º lugares estarão classificadas para a fase seguinte denominada FASE SEMI 
FINAL.  
 
B - A FASE SEMIFINAL será disputada entre as 04 equipes no sistema de “mata- mata” em jogo ÚNICO. Os 
confrontos serão definidos previamente descrito neste regulamento, sem vantagem para quaisquer das 
equipes. Em caso de empate no tempo normal, será definido o classificado através de cobranças de 3 tiros 
livres da marca do pênalti, de 5 minutos após o término do tempo normal de jogo. 
 
C- A FASE FINAL terá definição de 1º e 2º lugares (campeão e vice) disputados entre os VENCEDORES dos 
confrontos da FASE SEMIFINAL e o 3º e 4º lugares disputadas entre os PERDEDORES da FASE SEMIFINAL, em 
jogos ÚNICOS, sem vantagem para nenhuma equipe.  Em caso de empate no tempo normal, será definido 
o VENCEDOR DOS CONFRONTOS e consequentemente a classificação de 1º a 4º lugar da competição, através 
de cobranças de tiros livres da marca do pênalti, 5 minutos após o término do tempo normal de jogo. 
 
 

Capítulo VII 
 

Dos critérios de desempate 
 
Art. 14 - Para definição dos melhores colocados entre as equipes de cada grupo nas FASES DE GRUPOS, e a 
consequente classificação de 1ºs, 2ºs colocados, os critérios de Classificação e desempate serão os seguintes, 
pela ordem:  
 
1º) Maior número de pontos ganhos  
2º) CONFRONTO DIRETO (ENTRE 2 EQUIPES)  
3º) Menor número de gols sofridos   
4º) SALDO DE GOLS  
5º) MAIOR NUMERO DE GOLS CONVERTIDOS  
6º) Sorteio entre as equipes empatadas  
 
 
 
 



Capítulo VIII 

§ 1º - O não cumprimento dos horários dos jogos, acarretará na perda da partida por desistência (WxO) 

para equipe faltosa.  

 

§ 2º - Em caso de desistência (W x O), para efeito de contagem será conferido o seguinte resultado de 1 x 0.  
 

§ 3º - A identificação do atleta será feita ao delegado da partida, tão somente com a exibição do documento 
de identidade original – RG, Carteira de Trabalho - CTPS ou passaporte e seus dados conferidos junto a ficha 
de  
 
§ 4º - A cada equipe será permitida substituições ILIMITADAS em cada partida,  
 
§ 5º -  TODOS os atletas devem OBRIGATORIAMENTE estar COMPLETAMENTE uniformizados, de forma 
idêntica e com numeração diferentes. A ausência de qualquer equipamento do uniforme (CALÇÃO, MEIÃO E 
CAMISA) utilizado na partida, ensejará o veto a participação do atleta na mesma, SENDO OPCIONAL O USO DA 
CANELEIRA 
 
§ 6º - O time que tiver sua segunda desistência (W x O) será desclassificado do torneio. Para efeito de 
contagem será conferido o seguinte resultado de 1 x 0. 
  

 
Capítulo IX 

 
Do número de atletas 

 
Art. 15 - Nenhuma partida do campeonato poderá ser disputada com menos de 03 (TRES) atletas, por 
quaisquer das equipes disputantes. O número de atletas poderá ser completado até o número regulamentar 
de 6 (SEIS) 
 
Até o INTERVALO da partida, com a entrada dos atletas sendo autorizada pelos árbitros, após a assinatura da 
súmula perante o Delegado da partida.  
 
§  1º - Na hipótese do não atendimento ao previsto neste artigo, o árbitro aguardará até 15 (quinze) minutos 
após a hora marcada para o início da partida, findo os quais a equipe regularmente presente será declarada 
vencedora pelo escore de 1x0 (um a zero).  
 
§  2º - Se o fato previsto no parágrafo anterior ocorrer com ambas as equipes, as duas serão declaradas 
perdedoras pelo escore de 1x0 (um a zero).  
 
§ 3º - Se uma partida tiver início e uma das equipes ficar reduzida a menos de 04 (QUATRO) atletas, perderá 
ela os pontos para sua adversária. O resultado da partida será mantido se no momento do encerramento, a 
equipe adversária estiver vencendo a partida. Caso contrário, ou seja, a equipe que der causa a interrupção da 
partida estiver vencendo, o resultado será de 1x0 (um a zero) em favor da equipe adversária.  
 
Art. 16 - Sempre que uma equipe, atuando apenas com 04 (quatro) atletas, tiver um ou mais atletas 
contundidos, poderá o árbitro conceder um prazo de ate 15 (quinze) minutos para seu tratamento ou 
recuperação. 
 
 

Capítulo X 
 

Da arbitragem 
 

Art. 17 - Os árbitros serão designados pela Coordenação Geral, não sendo permitido, de forma alguma, o 



veto de sua atuação por nenhuma equipe participante.  

Art. 18 - É obrigatório aos árbitros atuarem uniformizados, de acordo com as regras internacionais ou com o 

uniforme designado pela Coordenação Geral.  
 
Art. 19 - As partidas serão dirigidas por 01 (um) árbitro EM TODA A COMPETIÇÃO, PODENDO SER MODIFICADA 
NAS FASES SEGUINTES. 
 
 

 
 
 

Capítulo XI 
 

Das infrações e penalidades 
 

Art. 20 - A Comissão Disciplinar Especial - C.D.E.  Será constituída por cinco (05) auditores nomeados pelo 

COMISSAO ORGANIZADORA 

§ 1º - O presidente designará um secretário e um procurador para atuar na Comissão Disciplinar Especial.  

 

§ 2º - A Comissão Disciplinar Especial deliberará com a maioria de seus auditores. 

 

 § 3º - Os membros da C.D.E., não poderão ter nenhuma ligação profissional com as equipes participantes  
 
Art. 21 - Compete à Comissão Disciplinar Especial processar e julgar:  
 

a) Os seus próprios membros;  

b) As pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente ligadas ao evento, compreendendo-se como tais: 
dirigentes, técnicos, atletas, árbitros, auxiliares e etc.;  

c) Os litígios entre as equipes disputantes;  

d) Revisões de suas próprias decisões;  

e) Revisões interpostas contra decisões da Coordenação da Copa.  
 
Art. 22 - A Comissão Disciplinar Especial poderá se reunir a qualquer hora, desde que seja convocada e 

reger-se-á  

Art. 23 - O atleta que for expulso de campo ficará automaticamente impedido de participar da partida 
subseqüente.  
 
Art.  24 -  O atleta punido com 02 (dois) cartões amarelos na mesma fase da competição, estará 
AUTOMATICAMENTE suspenso por uma partida a ser cumprida no jogo seguinte da sua equipe, não 
importando, esta, que fase seja. 
 
§  1º - Se a expulsão houver sido motivada por agressão física a adversários, companheiros, árbitros, equipe de 
coordenação ou torcedores, o atleta será encaminhado à Comissão Disciplinar.  
 
§ 2º - O cumprimento da pena de suspensão automática por cartão vermelho ou 02 (dois) cartões amarelos se 
efetivará na partida subseqüente, independentemente da seqüência dos jogos previstos na tabela do 
campeonato. No caso dos atletas punidos com “Cartão vermelho” ainda serão encaminhados à Comissão 
Disciplinar. 
§ 3º-  Ao final de cada fase, os cartões amarelos serão "zerados". No entanto, as suspensões decorrentes do 
recebimento de 02 (três) cartões amarelos na fase anterior, deverá ser cumprida no primeiro jogo da fase 
seguinte.  
 



§ 4ª – Será de responsabilidade das equipes o controle de cartões amarelos e vermelhos de seus atletas 
durante toda a competição para o cumprimento das penalidades. 
 
Art. 25 - A Equipe que não se apresentar em campo após 15 (quize) minutos da hora marcada para o início da 
partida, será considerada perdedora pelo escore de 1x0 (um a zero)  
 
§ Únicoº - A equipe que for afastada, eliminada ou abandonar a competição em qualquer das suas fases, será 
declarada perdedora pelo placar de 1 X 0 (um a zero)), bem como as que ainda iria disputar na sequência da 
competição e será encaminhada à Comissão Disciplinar.  
  

 
Capítulo XII 

 
Das disposições finais 

 

Art. 26 - Toda e qualquer comunicação da Coordenação Geral serão feita através de ofício, portaria e/ou nota 

oficial, impresso ou publicado na rede social oficial da copa. 

 

Art. 27 - Qualquer consulta atinente à competição deverá ser formulada através de documento à 

Coordenação Geral, que após o devido exame, apresentará seu parecer e decisão.  
 

Art. 28 - A direção das equipes são responsáveis pelas condições de saúde e disciplinar de todos os 
integrantes da sua equipe durante a competição.  

Art. 29 - Quando uma partida for interrompida ou deixar de ser realizada por motivo de força maior, caberá a 

Coordenação Geral decidir qual o procedimento futuro, dentro de um prazo máximo de  

72 (setenta e duas) horas, contados a partir do momento que foi interrompido, ressalvados os casos 

previstos em regras oficiais.  

Art. 30 - As partidas, isoladas ou em rodadas, só poderão ser adiadas ou antecipadas nos casos de interesse 

do próprio certame, a juízo exclusivo da Coordenação Geral.  
 
Art. 31 - Quando julgar necessário para o bom desenvolvimento da competição a Coordenação Geral 

da 3ª COPA SINSENAT – TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY poderá modificar as normas das modalidades 
esportivas, mesmo que colidam com as regras internacionais da modalidade.  

Art.32 - O atleta que for expulso do jogo estará automaticamente suspenso do jogo  

seguinte, só podendo voltar a jogar por sua equipe após o cumprimento da punição.  

Art. 33 - O técnico ou qualquer membro da comissão técnica que for expulso do jogo, estará automaticamente 

suspenso dos 01 (um) jogo, só podendo voltar a dirigir sua equipe após o cumprimento da punição, e sua 

infração será analisada e julgada pela Comissão Disciplinar de acordo com o relatório da árbitro acerca da 

conduta que originou a expulsão.  

Art. 34 – O atleta que se machucar no transcorrer do jogo terá no máximo 03 (três) minutos para a sua 
recuperação, findo este prazo o mesmo deverá deixar o campo, podendo retornar ao jogo pós sua 

recuperação fora do campo ou ser substituído. 
 

Art. 35 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral 3ª COPA SINSENAT – TORNEIO DE 
FUTEBOL SOCIETY. 

 
 

 

 

 

 



 
 
 


