REGULAMENTO COPA SESC DE FUTSAL

Art. 1° - A competição será regida pelas regras oficiais da CBFS e pelos
dispositivos deste regulamento.
Art. 2º - O prazo limite para inscrever os atletas será de até 2 dias antes do
congresso técnico.
Art. 3º - Não haverá veto de árbitros pelas equipes.
Art. 4° - Não será permitida a mudança do dia, horário e local dos jogos
apresentados na tabela oficial, salvo com a devida justificativa e com prazo de
72 horas antes da partida e com a concordância da equipe adversária.
Art. 5° - O tempo de duração de cada partida será de 40 (quarenta) minutos,
divididos em 02 (dois) tempos de 20 (vinte) minutos corridos com intervalo
de 05 (cinco) minutos entre os tempos.
Art. 6° - Haverá tolerância de 15 minutos para todos os jogos. O não
comparecimento de uma das equipes no prazo acima determinado, implicará
em WxO, com placar de 1(um)gol para a equipe presente, e na ausência das
duas equipes será aplicado W x O duplo.
Art. 7º – Em caso de W x O a equipe será eliminada e seus resultados
anteriores serão desconsiderados. Caso a equipe inicie o jogo com o número
mínimo de atletas (Art. 13º) e no decorrer da partida venha a ter este número
reduzido, o jogo será suspenso, o placar será mantido, a equipe de arbitragem
relatará os acontecimentos e enviará a comissão julgadora.
Art. 8° - Não poderá participar da XI COPA SESC DE FUTSAL equipe formada
totalmente por colaborador do sistema FECOMÉRCIO - (SESC e SENAC)
inclusive terceirizados.
Art. 9° - Fica terminantemente proibida a inscrição de comerciários em duas ou
mais equipes, sob pena de cancelamento de inscrições dos atletas envolvidos.
Art. 10° - A carteira do comerciário deverá estar atualizada e apresentada,
obrigatoriamente, em todos os jogos, juntamente com um documento de
identificação original (habilitação, RG, reservista ou carteira de trabalho).
Obs. Não será permitido xerox da documentação ou crachá.
Art. 11° - Cada equipe poderá inscrever até 20 (vinte) atletas; será permitido
inscrever, no máximo, 02 federados da área, independente da categoria, e terá
limite de 04(quatro) usuários por equipe. Caso tenha dependentes de
comerciário, o nº permitido será de 06 (seis) atletas maiores que 18 anos. O
limite de jogadores por partida será de 14 atletas.

Art. 12° - Cada equipe deve comparecer para iniciar e terminar o jogo com no
mínimo 4 atletas. Caso contrário, será dado o W x O para a equipe adversária.
Art. 13° - Os atletas relacionados em súmula, deverão estar em quadra
obrigatoriamente uniformizados, com camisa numerada, calção, meia,
caneleira e tênis apropriado para prática da modalidade. O atleta que for
flagrado no jogo sem estar utilizando a caneleira, será punido com cartão
amarelo e não poderá participar da partida.
Os integrantes da Comissão Técnica, que desejarem acompanhar sua equipe
no banco de reservas, deverão estar devidamente relacionados na súmula de
jogo e trajando vestuário adequado conforme regra oficial.
Art. 14º - As formas de disputas serão apresentadas no congresso técnico de
acordo com o número de equipes inscritas.
Art. 15º – Nas fases classificatórias, os jogos poderão terminar empatados.
Art. 16º - Nas fases posteriores à de classificação, os jogos não poderão
terminar empatados. Caso aconteça, será disputada uma prorrogação de 10
(dez) minutos, divididos em dois tempos de 05 (cinco) minutos, sem intervalo.
Persistindo o empate será cobrada uma série de 03 (três) penalidades
máximas alternadas, por cada equipe e por atletas distintos. Permanecendo o
empate, será cobrada uma penalidade máxima alternada para cada equipe, até
que se conheça a vencedora.
Art. 17º - Nas fases classificatórias, se 02 (duas) equipes terminarem
empatadas com o mesmo número de pontos ganhos, os critérios para o
desempate serão:
a) maior saldo de gols na fase em questão;
b) menor número de gols recebidos na fase em questão;
c) menor número de cartões;
d) confronto direto na fase em questão;
e) participação no congresso técnico;
f) participação no desfile;
g) maior número de vitórias na fase em questão;
h) maior número de gols feitos na fase em questão;
i) sorteio.
Parágrafo Único – Na fase de classificação, caso 03 (três) ou mais equipes
terminem empatadas, com o mesmo número de pontos ganhos, os
critérios de desempate serão:
a) maior número de vitórias na fase em questão;
b) maior saldo de gols na fase em questão;
c) menor número de gols recebidos na fase em questão;
d) menor número de cartões;
e) participação no congresso técnico

f) participação no desfile;
g) maior número de gols feitos na fase em questão;
h) sorteio.
Art. 19º - Os critérios para contagem de pontos serão:
Vitória..............................03 (três) pontos;
Empate............................01 (um) ponto;
Derrota............................00 (zero) ponto.
Art. 20° – O atleta que receber 02 (dois) cartões amarelos cumprirá suspensão
automática de uma partida, porém caso a partida que venha a ser cumprida
tenha sido WxO, não valerá como cumprimento da suspensão. A suspensão
vigorará independente da mudança de fase.
Art. 21º - O atleta que receber 01 (um) cartão vermelho cumprirá suspensão
automática de uma partida, e estará sujeito a julgamento conforme a gravidade
da infração e relatório da súmula.
Art. 22º - Qualquer integrante da Comissão Técnica que for excluído cumprirá
suspensão automática de uma partida, e estará sujeito a julgamento conforme
a gravidade da infração e relatório da súmula.
Art. 23° - O cumprimento da suspensão automática de atletas e dirigentes,
será responsabilidade exclusiva de cada equipe, independente de comunicado
oficial, e a indevida participação do atleta suspenso implicará na perda de
pontos da equipe infratora, caso tenha sido vencedora da partida. Nesse caso
o placar do jogo será 01 x 00.
Art. 24º - Os cartões amarelos aplicados na 1ª fase serão automaticamente
zerados para a 2ª fase e assim sucessivamente. Porém, nas fases
eliminatórias, semifinais e finais, os mesmos serão cumulativos, os atletas
terão que cumprir suspensão automática.
Art. 25º - Os cartões vermelhos aplicados em qualquer fase da competição
implicarão em suspensão automática conforme o artigo 22.
Art. 26º - Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora e
Disciplinar (COD), de acordo com este regulamento, e se preciso for, o Código
Brasileiro Disciplinar de Justiça (CBDJ).
Parágrafo Único – Os membros da Comissão Organizadora e Disciplinar que
estiverem envolvidos nos recursos não poderão participar dos mesmos.
Art. 27º - O Sesc não se responsabilizará pela integridade física e mental dos
atletas, dirigentes, árbitros e expectadores presentes na unidade, bem como
dos pertences pessoais dos mesmos.
Art. 28º - É de inteira responsabilidade das equipes participantes, acompanhar
a atualização da tabela no site do Sesc.

Art. 29º - Será dada uma bonificação para as equipes que participarem do
Congresso técnico (01 ponto) e abertura da Competição.
Para as equipes que participarem uniformizadas do desfile de abertura com
todos os integrantes inscritos, existirá a bonificação de 3 pontos;
As equipes que comparecerem uniformizadas com o número de atletas
inscritos incompletos, a bonificação será de 1 ponto;
As que não comparecerem não receberão bonificação.
Ressaltamos que a bonificação será apenas para primeira fase, no entanto, a
participação no desfile e congresso técnico servirá como um dos itens dos
critérios de desempate para todas as fases classificatórias.

