
Copa SindBancários de Futsal – 2019
 

Regulamento Específico da Copa SindBancários de Futsal – edição 2019
 
1. Regras Gerais:
1.1. Com exceção dos ajustes constantes deste regulamento, aplicam-se as demais regras oficiais vigentes da
FIFA/CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão).
 
2. Inscrições de Atletas:
2.1. A competição será disputada por equipes compostas por atletas bancários, pertencentes à base sindical do
SindBancários Porto Alegre, que, por sua vez, deverão ser sócios do Sindicato; Aqueles que ainda não são
sindicalizados tem ate o inicio da terceira rodada para entregar a ficha de sindicalizacao após essa data não entregue
seram penalizados conforme regulamento.
2.1.1. A equipe que não respeitar o item 2.1. perderá os pontos da(s) partida(s) disputadas irregularmente;
2.1.2. As equipes serão formadas por bancários pertencentes a uma mesma instituição financeira;
2.1.3. As equipes poderão convidar até 05 (cinco) atletas de outra instituição financeira, desde que sejam sindicalizados;
destes, podendo até 02 (dois) de fora da base do SindBancários Porto Alegre, neste caso, comprovando que sejam
bancários da mesma empresa, mediante apresentação das Carteira de trabalho (CTPS), ou contracheques atualizados.
2.1.4. As substituições e/ou inclusões de atletas poderão ocorrer até a antevéspera da 6 rodadas da 1ª Fase.
 
2.1.5. Cada equipe doará 15Kg de alimentos não-perecíveis, que serão destinados a entidades ou movimentos sociais
pela diretoria do Sindicato.
 
3. Organização e Representação das Equipes:
3.1. Cada equipe terá, no máximo, 20 atletas, e 01 (um) treinador;
3.2. No banco de reservas, até 10 atletas substitutos (reservas) fardados e o treinador, limitando assim, 15 atletas
relacionados por jogo, respeitadas as  suspensões;
3.3. Para iniciar a partida, cada equipe deverá entrar em campo com, no mínimo, 04 (quatro) atletas;
3.4. Em caso de W.O., a punição à equipe que não comparecer será o pagamento de multa no valor de R$250,00
(duzentos e cinquenta reais), podendo disputar a rodada/etapa seguinte da competição somente uma única vez, em
caso de ausência. Na hipótese do segundo W.O., a equipe será desclassificada da competição;
3.4.1. O placar, em caso de W.O., será considerado como “2 x 0”, favorável à equipe que comparecer à disputa.
3.5. Os atletas usarão fardamento completo .
4. tempo de Jogo:
4.1. A duração de cada jogo será de 40(quarenta) minutos corridos, divididos em 02 (dois) períodos de 20 (vinte) minutos
cada, com intervalo de 05 (cinco) minutos entre eles.
4.2. Haverá uso de cronômetro no último minuto da segunda etapa. Qualquer outro acréscimo ficará à critério da equipe
de arbitragem; nos casos de interrupção por motivo de força maior, ou prática antidesportiva por uma das equipes.
 
5. Punições com cartões:
5.1. Estará automaticamente suspenso do jogo subsequente o atleta e/ou treinador for expulso  (cartão vermelho);
5.1.1. Caso a expulsão ocorra na última partida disputada pela equipe na competição, a suspensão automática será
cumprida, pelo atleta, na primeira partida do ano subsequente da mesma modalidade;
5.2. Se a expulsão do atleta ocorrer por motivo de agressão, conforme súmula do árbitro da partida e/ou decisão da
Comissão Disciplinar, o jogador, automaticamente, será eliminado da competição e estará suspenso por 1 ano, a contar
da data da expulsão.
5.3 O controle da quantidade de cartões recebidos pelos atletas e as quipes fica de responsabilidade das mesmas
6. Pontuação:
6.1. A pontuação atribuída para as equipes, por partida disputada, se dará da seguinte forma:
                           Vitória: 03 (três) pontos;
                           Empate: 01 (um) ponto;
                           Derrota: 00 (zero) ponto.
 
6.2. Critérios de desempate:
6.2.1. Deverão ser observados os seguintes critérios, na seguinte ordem:
                          1º) Pontos;
                          2º) nº de vitórias;
                          3º) saldo de gols;
                          4º) confronto direto;
                          5º) maior nº de gols feitos;
                          6ª) menor número de gols sofridos;

                         7ª) menor pontuação atribuída à equipe pela soma de cartões vermelhos e cartões amarelos recebidos
na Primeira Fase. Cada cartão vermelho valerá 03 (três) pontos e cada cartão amarelo valerá 01 (um) ponto;

                          8ª) sorteio.

 



7. Classificação
7.1. Primeira fase (Classificatória):
7.1.1. A competição será disputada por 08(oito) equipes, assim inscritas: Bradesco Gravataí, Bradesco FC, BACEN F
C , Itaú s.a.,  União FC, itau zona norte, confraria banrisul  e Santander Bairro . A primeira fase sera disputada com
as equipes se enfrentando todas entre si passando para a próxima fase a semi final as quatro primeiras equipes que
tiverem mais bem classificadas conforme os itens 6.1 e 6.2.1
 
7.2.1.2. Nas disputas das Semifinal e Final, em caso de empate no tempo normal, a decisão se dará em disputas por
pênaltis, iniciando com três cobranças para cada equipe, de forma alternada. Permanecendo o empate, uma nova
cobrança para cada equipe. Caso a disputa permaneça indefinida, repete-se uma cobrança para cada equipe, até que
ocorra o desempate.
 
7.2.2. Semifinal:
8.2.2.1. Disputarão a Semifinal os classificados na fase classificatoria, sendo o cruzamento na seguinte ordem:
Semi 1 – (Equipe que se classificou em primeiro lugar na fase classificatoria) x (Equipe que se classificou em quarto
lugar);
Semi 2 – (Equipe que se classificou em segundo lugar na fase classificatoria) x (Equipe que se classificou em terceiro
lugar);
 
7.2.3. Final:
7.2.3.1. Os perdedores dos jogos da Fase Semi Final disputarão o 3º e o 4º lugares.
7.2.3.2. Os vencedores dos jogos da Fase Semi Final disputarão o 1º e o 2º lugares.
 
8. Premiação:
8.1.1. Em 2016, foi criada a “Copa SindBancários de Futsal”. De caráter rotativo, a Copa será conquistada em definitivo
pela equipe Tricampeã consecutiva; ou Pentacampeã em anos alternados. As equipes campeãs terão seus nomes e ano
de título inscritos na base do troféu, até a conquista definitiva;
8.1.2 O Campeão de cada edição erguerá a Copa SindBancários de Futsal na Cerimônia de Premiação.
8.1.3. A Copa permanecerá sob guarda da Diretoria de Cultura, Esporte e Lazer do SindBancários até a conquista
definitiva por uma das equipes.
8.2.1. Para os vencedores de cada ano, haverá premiação para o Campeão, Vice-Campeão, 3º Lugar e 4º Lugar.
8.2.2. Entre os 04 (quatro) finalistas, haverá premiação para Goleador, Melhor Goleiro (equipe com menor número de
gols sofridos) .
 
9. Atitudes antidesportivas e casos omissos:
9.1. A Diretoria de Cultura, Esporte e Lazer do SindBancários nomeará a Comissão Disciplinar da Copa SindBancários
de Futsal 2018, que terá, no máximo, 04 (quatro) participantes; e será presidida pelo(a) diretor(a) de Cultura, Esporte e
Lazer do Sindbancários.
9.1.1. A Comissão Disciplinar será a instância superior para recursos de decisões referentes a punições de atletas,
equipes e torcedores durante as atividades da competição.
9.1.2. Ao presidente da Comissão Disciplinar caberá o exercício do “voto de qualidade”, caso haja empate nas decisões
desta instância decisória.
9.2. A Comissão Disciplinar poderá punir com a perda de 3 pontos, a equipe cujo(s) torcedor(es), promova(m) ato(s) de
violência ou grave ameaça, na praça desportiva e/ou arredores, durante a disputa, e/ou nos períodos que antecedam
e/ou sucedam a sua realização.
9.3. Os representantes das equipes, através de ofício ou mensagem eletrônica (e-mail) dirigidos ao presidente da
Comissão Disciplinar, poderão interpor um recurso referente à determinada decisão proferida por esta Comissão. O
prazo para recurso será no máximo de 48 horas após a comunicação do posicionamento.
9.4. Os casos omissos neste regulamento serão analisados e definidos pelo Delegado da Comissão Organizadora da
Copa SindBancários de Futsal, indicado pelo presidente da Comissão Organizadora.
 
             
 
 
Porto Alegre, 26 de junho 2018.
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