9ª COPA SINECOL DE FUTSAL
Troféu: Collins

Tem por objetivo promover e incentivar a prática desportiva, na busca por
uma melhor qualidade de vida, propiciando também a confraternização entre
os participantes do evento.
Regulamento Geral
Realização: Sinecol
Modalidade: Futsal
Categoria: Acima de 16 anos
Local dos Jogos: Clube dos Comerciários – Jd.
Rua Arquiteta Suely Fior de Godoy nº 530 - Fone: 3444- 4939

Limeirânea

Inscrições: Até dia 10/07/2014, mediante a relação nominal dos atletas e a
carteira de sócio dos mesmos. As inscrições poderão ser feitas no Clube dos
Comerciários, à Rua Arquiteta Suely Fior de Godoy, 530, Jardim Limeirânea.
Reunião Técnica: Dia 23/07/2013, quarta-feira, às 19:15 horas, no Clube
dos Comerciários.
Das Equipes
1As equipes deverão ser formadas por atletas sócios do Clube dos
Comerciários e ou Sócios do Sindicato.
2 – Cada equipe será formada com no mínimo cinco (5) e no máximo doze
(12) atletas.
3 – As equipes não serão definidas através de sorteio e sim formadas e
inscritas por seu representante legal, podendo ser inscritos atletas apenas
até a terceira rodada da competição, salvo caso de atletas que se
contundirem e não poderem jogar mais com declaração médica a comissão
analisará e podendo assim autorizar a substituição do mesmo por outro
atleta.
4 – As equipes deverão comparecer uniformizadas para as partidas, sendo
que as meias dos atletas deverão estar levantadas.
5 – As equipes deverão comparecer à mesa de controle, no intervalo da
partida anterior, através de seus representantes.

6 – As equipes que causarem tumultos ou “derem” W.O., serão eliminadas
da competição e os atletas serão punidos com dois anos sem poder
participar de nenhuma atividade esportiva realizada pelo Clube dos
Comerciários.
7 – A equipe ou atleta que se dirigir aos árbitros ou aos organizadores do
evento com agressões verbais ou físicas será eliminada da competição e
sofrerá aplicação da pena citada no artigo seis.
8 – Em caso de eliminação de uma equipe, as que iriam jogar com a mesma
receberão os pontos da partida automaticamente. As que já tiverem realizado
o jogo permanecerão com os pontos, sendo mantido o resultado da partida.
Dos Atletas
1 – Os atletas deverão ter idade mínima de dezesseis (16) anos.
2 – Os atletas deverão obrigatoriamente ser associados do Clube dos
Comerciários e ou do Sindicato.
3 – Os atletas deverão manter a camisa por dentro do calção e usarem
“meião” levantado.
4 – O atleta que provocar tumulto, dentro ou fora da quadra em decorrência
da partida, ou ainda desacatar os árbitros e organizadores, dirigindo-lhes
palavras de baixo calão, será eliminado da competição sofrendo
penalizações conforme artigo 6.
5 – Nenhum atleta, depois de sua equipe desclassificada, poderá jogar para
outra equipe.
Das Partidas
1 – As partidas serão realizadas às Terças– Feiras, a partir das 19h15,
com tolerância de quinze minutos para a primeira partida. As demais
partidas, na seqüência, sem tolerância.
2 – As partidas obedecerão às regras oficiais da modalidade, de acordo com
a Federação Paulista de Futsal.
3 – Para que haja condições de jogo, as equipes deverão comparecer com
no mínimo quatro (4) atletas, sendo dela a responsabilidade do placar.
4 – As partidas terão duração de 20’ X 20’, com 5’ de descanso.
5 – Durante as partidas, poderão permanecer no banco de reservas, apenas
jogadores, técnicos e massagistas, todos registrados na súmula do jogo.
Sistema de Disputas
1 - As equipes se enfrentarão dentro de uma única chave se houver número
mínimo de até oito equipes.

2 - Na primeira fase, caso tenha o número mínimo de equipes inscritas, todos
jogarão um contra o outro em uma única chave, classificando-se os dois
primeiros colocados da chave que disputarão a final em um único jogo.
3 – Final:
Os dois melhores colocados disputarão a final em um único jogo caso
haja o número mínimo de equipes inscritas.
4 – Premiação:
1ºlugar e 2ºlugar - Troféu e medalhas
Goleiro menos vazado e Artilheiro - Troféu.
Critério de Desempate
Caso duas ou mais equipes, terminarem a 1º fase com o mesmo número de
pontos, serão aplicados os seguintes critérios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Número de Vitórias
Confronto Direto
Saldo de Gols
Número de Gols a Favor
Número de Gols Contra
Sorteio
Na Final o critério de desempate será a cobrança de três pênaltis para
cada lado. Persistindo o empate, será efetuado o sistema de cobrança
alternada.

Comissão Organizadora:
João Sedano Filho, Paulo Cesar da Silva, Ramon Ribeiro de Arruda,
Ronilson Rufino Ferreira, Sergio Teixeira, Nivaldo Paresque, Agnaldo
Polatto, Carlos Henrique Tonin e Andreza Garcia.

