SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER
CAMPEONATO DE FUTSAL 2017
REGULAMENTO INTERNO
DA ORGANIZAÇÃO
ARTIGO 01- O presente campeonato tem por objetivo a integração de todos os metroviários, funcionários
das empresas terceirizadas e ou contratadas, aposentados, ex metroviários, filhos de metroviárias e
metroviários, funcionários da CPTM e Linha 4 amarela.
1.1 - O time de terceirizado ou contratadas do Metro terá que comprovar posto de trabalho na Cia.
1.2 - Filhos das metroviárias e dos metroviários obrigatório acima de 18 anos de idade comprovando
paternidade com RG e crachá do Metrô no ato da inscrição.
1.3 - Entre os filhos e ex metroviários estão limitados a participação de até 3 atletas.
PARÁGRAFO ÚNICO – A taxa de inscrição será de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), caso tenha
algum atleta não sindicalizado acrescenta a taxa de inscrição mais R$ 100,00 (cem reais). Pagar a taxa de
inscrição até 30/10.
ARTIGO 02- Todas as equipes deverão estar na quadra, prontas para os jogos, ou seja, uniformizadas (camisa
com número, calção, meia e caneleira, com no mínimo quatro (04) atletas mais um (01) goleiro e
apresentarem um documento com foto ao mesário, no máximo 10 minutos ANTES da partida, a não
apresentação dos documentos citados, implicará na suspensão do atleta da partida.
ARTIGO 03- As equipes não poderão usar uniformes do Sindicato (camisa, calção ou meia), exceto quando
coincidir cores dos uniformes o Sindicato emprestará camisas a uma das equipes escolhida através de sorteio.
ARTIGO 04- O tempo dos jogos na primeira fase serão de vinte por vinte 20 x 20 (vinte por vinte) minutos,
com cinco (05) minutos de intervalo. Nas fases de mata-mata o tempo dos jogos serão de 20x25 minutos
(vinte por vinte e cinco).
ARTIGO 05- Haverá uma tolerância de 20 minutos somente para a 1ª partida, a contar do horário marcado na
tabela do campeonato, passado esse tempo, mesmo que a equipe esteja em condições de jogo, está será
penalizada com WO.
A equipe que não comparecer no dia do jogo ou tiver uma quantidade insuficiente de atletas para iniciar a
partida, também, será penalizada com WO.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para o 1º WO, será computada derrota por 06 X 00, para o 2º WO, a equipe
será eliminada do campeonato, neste caso, todas as equipes beneficiadas pelo WO, terão os placares revertidos
para 02 X 00, exceto as equipes que venceram a equipe eliminada por números de gols superior a 2 gols, nessa
situação, mantem-se o placar da partida. Salientando que, para fins de artilharia, os gols marcados pelos atletas
continuarão valendo.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A equipe que der o WO arcará com as despesas da taxa de arbitragem da
referida partida.

ARTIGO 06- Cada atleta poderá se inscrever em apenas uma (01) equipe, caso seu nome conste em outras
equipes, prevalecerá a inscrição na equipe, onde jogou primeiro.
ARTIGO 07- Será eliminada da competição a equipe que, apresentar para a partida atletas que não se
enquadrem no artigo 01.
ARTIGO 08- Cada equipe poderá inscrever até 20 atletas, podendo permanecer na quadra no máximo 15
atletas.
DA DISCIPLINA
ARTIGO 09- O atleta que participou do campeonato e sua equipe foi desclassificada/ eliminada, não poderá
se inscrever em outra equipe que continua na disputa.
ARTIGO 10- A equipe que apresentar um atleta para disputar uma partida, em condições irregulares
(suspensões), será penalizada com WO. O controle de cartões é de responsabilidade das equipes.
ARTIGO 11 – As equipes não poderão cancelar nenhum jogo que já esteja marcado, caberá a comissão
organizadora analisar casos extremos com 72hs de antecedência. Cabendo a está comissão, deliberar sobre o
assunto com total autonomia para decidir os encaminhamentos.
ARTIGO 12- O atleta que receber 2 cartões amarelos ou 1vermelho estará automaticamente suspenso da
próxima partida, observando-se que um cartão não elimina outro. Sendo: o atleta que tiver dois cartões
amarelos e numa outa partida receber um amarelo e um vermelho estará suspenso dos dois próximos jogos de
sua equipe, uma suspensão pelo terceiro amarelo e outra pela vermelho.
ARTIGO 14- OS cartões recebidos em uma fase não serão computados para a fase seguinte, exceto as
suspensões.
ARTIGO 15- O atleta que receber 2 cartões vermelhos estará automaticamente eliminado da competição,
independentemente da função e/ou motivo da qual recebeu.
ARTIGO 16- Qualquer pessoa que provocar tumulto, causando brigas com adversários, mesários, árbitros e
esteja participando do campeonato em qualquer função ou mesmo que esteja na quadra como torcedor, de
acordo com o relatório do arbitro ou filmagem, será eliminada da competição e, poderá ficar suspensa por
ATÉ 2 (dois) anos de qualquer atividade esportiva organizada pelo sindicato.
PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão referida nesse artigo será mediante análise da comissão organizadora
para determinar o tempo da punição.
ARTIGO 17-O prazo para entrada com recurso é de 02 (dois) dias úteis durante o horário comercial (das 10h
às 19h), observando-se que só caberá recurso para casos não contidos no presente regulamento.
ARTIGO 18- Em hipótese alguma poderá haver veto a qualquer arbitro escalado para a partida, a não ser que
a comissão organizadora julgue necessário.
ARTIGO 19- A partida só será realizada com a presença de 2 árbitros e 1 mesário, para qualquer outra
situação deverá haver a concordância das equipes envolvidas.
ARTIGO 20- Qualquer rodada da competição estará sujeito a suspensão, caso haja alguma atividade da
categoria como: passeatas, assembleias, paralisações, etc, e que aconteça duas horas antes ou depois da rodada.
DA CLASSIFICAÇÃO
ARTIGO 21- A estrutura inicial será de 02 (duas) chaves, com a classificação dos 4 (quatro) primeiro
colocados de cada chave.

ARTIGO 22 – As 8 (oito) equipes classificadas participarão da Taça Che Guevara ou Festival de Futsal.
ARTIGO 23- Critérios para classificação por fase
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Pontos ganhos
Número de vitorias
Saldo de gols
Disciplina (1° quantidades de cartões vermelhos e 2° quantidade de cartões amarelos)
Gols pros
Confronto direto (duas equipes)

ARTIGO 24 - Contagem de pontos
A) Vitoria 3 pontos
B) Empate 1 ponto
ARTIGO 25 - Nos jogos quartas de finais, semifinais e finais em caso de empates, haverá prorrogação,
(05x05min) se persistir empatado, 3 pênaltis.
ARTIGO 26 – A equipe melhor colocada na classificação da primeira fase terá preferência na tabela (horário
do jogo) na fase mata – mata.
DA PREMIAÇÃO
ARTIGO 27 - Serão conferida a premiação com troféus e medalhas as equipes classificadas em primeiro,
segundo e terceiro lugar.
Serão premiados com troféus, também a equipe com melhor defesa, o artilheiro e equipe mais disciplinada.
COMISSÃO ORGANIZADORA
ARTIGO 28 – a comissão organizadora será composta por Edgar Balestro, Alex Fernandes e Marcelo
(Sindicato), Leo Davi (Bons de Copo), Porcaro (Calabouço), Brito (Bons de Copo A), Ricardo Lourenço – Chê
(Código Verde) e Luiz (Burlas Jr)

