
Filiado à

Mais informações: Comerciários (47) 3205.9333  |   central@comerciarios.net |  comerciários.net

realização: apoio:

REGULAMENTO
Art. 1º - DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES:
Este regulamento rege a competição  
esportiva  da   Copa de Futebol  Society 
dos Comerciários 2016 e obriga aos 
participantes seguir seus princípios, 
sendo considerado conhecedor de todas 
as disposições aqui registradas.

Art. 2º - OBJETIVO:
Oportunizar o congraçamento entre a 
clientela comerciária de Joinville por 
meio da participação na Copa de Futebol 
Sintético.

Art. 3º - PARTICIPAÇÃO:
1. Poderão participar todos os 
comerciários e dependentes (cônjuge), 
que estiverem com o cartão do Sindicato 
atualizado e a mensalidade do Sindicato 
em dia.
2. Data limite para inscrição das 
equipes: 24/05/2016.
3. OBS: Será permitida a fusão de no 
máximo três empresas.
4. Será permitido jogar 1 (um) diretor da 
equipe inscrita.
5. Dependente de comerciário somente o 
cônjuge poderá participar. Limitado a 2 
(dois) por equipe.
6. Para poder participar da Copa o 
comerciário terá que estar associado ao 
Sindicato dos Empregados no Comércio 
de Joinville até dia 16/05/2016.
7. Duas ou mais equipes inscritas da 
mesma empresa irão cruzar somente na 
2ª fase. 
8. Será obrigatória a presença de um 
representante da equipe no 
Congresso Técnico.

Art. 4 º - SISTEMA DE DISPUTA:
1. O  sistema de disputa e o início dos 
jogos da Copa serão discutidos no 
Congresso Técnico que será realizado 
no dia 24/05/2016 às 20h, tendo como 
local a Recreativa dos Comerciários, 
sito a Rua Urussanga, 211, fundos, 
obedecendo o sistema da 1ª fase 
através de chaves classificatórias e a  
2ª  fase em diante , em sistema de 
mata–mata até se conhecer os 
finalistas. 

Art. 5 º - DOS JOGOS:
1. A Copa de futebol sintético, será 
disputada de acordo com as regras 
oficiais, determinadas pela 
Confederação da respectiva modalidade 
e com as devidas adaptações, 
mencionadas no presente regulamento.

Art. 6º - DURAÇÃO DA PARTIDA:
2. Serão dois tempos de 20 minutos 
corridos, com intervalo de cinco 
minutos. As equipes terão direito a um 
pedido de tempo em cada período.

Art. 7 º - CRITÉRIOS DE 
CLASSIFICAÇÃO:
•  Vitória: 3 (três) pontos;
•  Empate: 1 (um) ponto;
•  Derrota: 0 (zero) ponto.

Art. 8º - CRITÉRIO DE DESEMPATE:
• Número de vitórias;
• Confronto direto;
• Maior número de gols marcados;
• Menor número de gols sofridos;
• Saldo de gols.
• Sorteio.



Filiado à

Mais informações: Comerciários (47) 3205.9333  |   central@comerciarios.net |  comerciários.net

realização: apoio:

1. OBS: No caso de W x O, a equipe que 
não comparecer será automaticamente 
eliminada da Copa de Futebol Society 
dos Comerciários e serão anulados 
todos os gols marcados e sofridos, 
permanecendo apenas os cartões, e 
todo jogo anterior terá o resultado de 1 
x 0.
2. A partir da 2ª fase, em caso de 
empate na partida, a decisão será por 
cobrança de pênaltis. Serão 3 cobranças 
de cada equipe, persistindo o empate 1 
cobrança intercalado.
 
Art. 9º - PREMIAÇÃO:
•  Troféu e medalhas às equipes coloca-
das de 1º ao 3º lugar;
•  Troféu à equipe colocada em 4º lugar;
• Troféu para o artilheiro e goleiro 
menos vazado da Copa.

Art. 10º - DEVERES E 
PENALIDADES:
1. Elemento para entrar em campo, 
deverá antes apresentar o cartão do 
SESC e Comerciários à mesa contro-
ladora, mesmo que chegue após o início 
do jogo. A equipe que jogar sem 
apresentar os cartões já mencionados, 
perderá os pontos e o jogo por 1 x 0. 
Haverá uma tolerância de 15 minutos 
para o início do primeiro jogo da rodada.
2. Cada equipe deverá dispor no mínimo 
de 2 uniformes diferentes, sendo que os 
mesmos deverão ser levados para o 
local do jogo, devendo o árbitro, por 
sorteio determinar qual equipe deverá 
substituir o uniforme, no caso dos 
mesmos serem iguais ou semelhantes.
3. No caso de agressão ao árbitro ou 
outro participante no decorrer da 

partida, ou mesmo fora dela, o elemento 
agressor será automaticamente 
eliminado da Copa, mesmo que seja na 
1ª partida.
4. Caso haja comprovação de que houve 
conivência ou instigação por parte de 
membros da equipe, a mesma também 
será eliminada da Copa.
5. Os casos constatados em súmula, 
serão automaticamente julgados pela 
comissão julgadora, não cabendo 
recursos.

Art. 11º - DISPOSIÇÕES GERAIS:
1. Comerciários - Sindicato dos Empre-
gados no Comércio de Joinville e Sesc – 
Serviço Social do Comércio  não se 
responsabilizam por danos pessoais ou 
materiais decorrentes da participação 
nos jogos. Recomendamos que antes de 
aderir ao evento, o participante se 
submeta a exame médico para 
verificação das condições de saúde para 
a prática desportiva.
Os casos omissos neste regulamento 
serão resolvidos pela coordenação do 
evento e comissão julgadora.
2. No caso de agressão física ou verbal 
relatado em súmula o agressor a ser 
punido (dependendo da punição), 
poderá ter sua participação nas 
atividades recreativas e esportivas do 
SESC e Comerciários anuladas por 
tempo indeterminado, cabendo à 
comissão julgadora a determinação 
deste período. 
3. A equipe eliminada por qualquer 
motivo constante neste regulamento 
perderá todos os direitos, inclusive a 
sua participação no evento para o 
próximo ano.
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“Declaro para os devidos fins, quanto a minha pessoa estar gozando de plena saúde para participar 
da Copa Decathlon de Futebol Society dos Comerciários 2016, isentando o Sindicato e o SESC de 
qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais, físicos e/ou morais decorrentes da prática, 
uso de suas instalações e/ou serviços (interno ou externo), bem como autorizo o Sindicato e SESC a 
veiculação de sua imagem para divulgação institucional.”

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO                                    MATRÍCULA                               ASSINATURA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Técnico:

Massagista:

Nome (s) da (s) empresa (s) ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Nome da equipe: ................................................................................................................................................................

Responsável: ......................................................................................................................................................................

Telefone:..............................................................................................................................................................................




