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REGULAMENTO 
1ª COPA SINCOR-SP DE FUTEBOL SOCIETY 

 
I – OBJETIVO 

  

1. A 1ª Copa Sincor-SP de Futebol Society tem por finalidade a integração, lazer e promoção da 

prática esportiva para os associados do Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São 

Paulo.  

  

II – INSCRIÇÕES e SORTEIO DAS EQUIPES 

  

2.1. Prazo das inscrições: até 18/08/2017 ou as 12 primeiras equipes que tiverem as inscrições 

confirmadas pela Modo! Agencia. 

2.2. Para inscrição da equipe será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Somente poderão se inscrever os corretores de seguros associados ao Sincor-SP e 

acionistas de pessoas jurídicas associadas. 

b) Declaração Individual, devidamente assinada, informando que está apto para praticar 

atividades físicas e que concorda com esse regulamento e todas as suas cláusulas. 

2.3. Não serão aceitos jogadores cuja idade seja inferior a 16 anos. 

2.4. Não serão aceitos jogadores que não entregarem a Declaração Individual de aptidão para 

a prática de atividade física. 

2.5. As inscrições de atletas são permitidas apenas para pessoas do sexo masculino. 

2.6. As inscrições terão custo de R$ 50 por jogador, podendo inscrever de 6 a 10 participantes 

por equipe. Cada regional poderá escrever apenas 1 (uma) equipe. Para os participantes, os 

organizadores irão fornecer camiseta de uniforme para cada participante, bem como todos os 

serviços compreendidos na organização do torneio, tais como: locação de quadra, assessoria 

esportiva, fornecimento de bolas, arbitragem, ambulância com UTI, congresso técnico e 

premiações. 
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2.7. O Sincor-SP disponibilizará 1 (uma) Ambulância UTI apta a fazer atendimentos de pequena, 

média e alta complexidade durante todo o período do evento. Porém, por se tratar de uma atividade 

física de alta intensidade, os jogadores estão cientes e concordam que poderão sofrer eventuais 

lesões as quais o Sincor-SP, a MODO! Agencia e a Sports.Pan não têm qualquer controle e 

responsabilidade. 

2.8. Junto à ficha de inscrição 100% preenchida, as equipes deverão enviar logotipo da 

empresa ou escudo em formato *CRD (Corel Draw). Esse será o escudo do time no uniforme. 

2.9. As equipes deverão ter, no mínimo, 06 (seis) e, no máximo, 10 (dez) atletas. Equipes com 

números menores ou excedentes não serão aceitas. 

2.10. Novos atletas poderão ser inscritos até 2 dias antes do início do evento. Para esse novo 

atleta será disponibilizado o uniforme de um atleta já participante da equipe ou colete para a 

equipe toda. A partir do início do evento não serão aceitas novas inscrições. No caso de 

alguém se machucar durante o evento e ficar impossibilitado de jogar, não serão aceitas 

novas inscrições em caráter de substituição. 

2.11. Será permitido que várias Regionais unam-se, caso necessário, para montar 1 (uma) equipe. 

2.12. Regionais que inscreverem mais de 1 equipe, as equipes serão divididas em chaves diferentes. 

2.13. O sorteio das chaves da Copa será realizado durante o Congresso Técnico, no dia 21 de 

setembro, às 16h30, no Sincor-SP (Rua Libero Badaró, 293 - 29º andar). 

 

III – SISTEMA DE DISPUTA 

  

3.1. Masculino - A Competição com 12 (doze) equipes participantes terá início e fim em 30 de 

setembro de 2017. Será realizada em 02 (duas) fases (Grupos e Jogos Eliminatórios com Semi 

Final e Final). 

3.2. 1ª FASE – FASE DE GRUPOS - Na primeira fase, serão formados 4 grupos, onde todas as 

equipes do grupo se enfrentarão em turno único. Classificam-se para a fase Eliminatória (Semi-final) 

as melhores equipes de cada grupo. 

3.3. 2ª FASE – ELIMINATÓRIAS – Será disputada SEMIFINAL e FINAL em partidas únicas e 

eliminatórias. Não haverá disputa pela 3ª Colocação do campeonato. 

 PARAGRAFO ÚNICO – Nos jogos ELIMINATÓRIOS, em caso de empate no tempo normal, não 

haverá prorrogação e a partida será decidida na cobrança de pênaltis, sendo 03 (três) por equipe, 

alternados; persistindo o empate, as cobranças serão 01 (uma) por equipe, alternadas, até que se 

tenha uma equipe vencedora. 
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3.4. O critério de classificação na 1ª Fase será respectivamente: 

a) PG - Maior número de Pontos Ganhos 

b) NV - Maior número de Vitórias 

c) SG - Saldo de Gols (Gols Pró menos Gols Contra) 

d) GP - Gols Pró 

e) Menor nº. de cartões vermelhos 

f) Menor nº. de cartões amarelos 

g) CD - Confronto Direto (somente entre 02 equipes) 

 PARAGRAFO ÚNICO- A vitória vale 03 (três) pontos, empate 01 (um) ponto, derrota 0 (zero) pontos 

e W.O. menos 03 (três) pontos. 

 

IV – JOGOS 

  

4.1. Os Jogos terão início e término no dia 30/09 (sábado), a partir das 09h30, na Multi Esporte 

– Unidade II Shopping - Rua Trabalho com Fraternidade, 10 Rec. Bandeirantes – São Carlos – SP. 

4.2. Em todas as fases os jogos terão duração de 02 (dois) tempos corridos de 15 (quinze) 

minutos cada, com intervalo de 05 (cinco) minutos. 

4.3. Haverá tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para o início do jogo. 

4.4. As equipes deverão se apresentar para início dos jogos com 06 (seis) atletas (05 na linha 

e 01 no gol). Não atingindo esse número e passados os 10 minutos de tolerância, será 

permitido o início da partida com mínimo de 05 (cinco) atletas, caso não atinja o número de 5 

(cinco) jogadores, a equipe incorrerá em WO. 

4.5. Em caso de W.O., ou seja, a equipe que por algum motivo não comparecer com o número 

mínimo de atletas (05) necessário para o início do jogo, sofrerá as seguintes penalizações: 

4.6. Sendo W.O. da equipe: 

a) Será considerado o placar de 2 X 0 para equipe adversária; 

b) Os gols não serão creditados para nenhum atleta, mas entrarão para as estatísticas da 

equipe. 

c) Serão considerados para as equipes adversárias 03 (três) pontos na classificação geral e 

placar de 2X0; 

d) Para efeito de artilharia, melhor defesa e punição com cartões, será mantido o que foi 

registrado nas súmulas das partidas realizadas. 
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4.7. Os atletas deverão apresentar-se à mesa de arbitragem 10 minutos antes do horário de 

sua partida, munidos dos uniformes personalizados do evento e de documentos de 

identificação originais (RG ou CNH) exigidos obrigatoriamente para participação na partida. 

4.8. Caberá aos árbitros escalados para dirigirem a partida, o poder de decisão sobre a realização ou 

não de uma ou mais partidas, de acordo com as condições do campo no dia e horário marcado para 

a realização dos jogos, principalmente nos dias de chuva. Nesse caso, a equipe deve estar presente 

com o número mínimo de jogadores necessários para não configurar W.O.; 

4.9. Em caso de cancelamento do jogo por más condições do campo ou tempo, cabe à organização 

do torneio remarcar a partida. 

4.10. Não será permitido o uso de uniformes/ camisas diferentes dos entregues às equipes 

participantes. 

4.11. As equipes deverão apresentar-se para as partidas devidamente uniformizadas, sendo: 

a) Camisetas numeradas (fornecidas pela organização); 

b) Braçadeira de Capitão (fornecida pela organização); 

c) Tênis ou chuteira Society (não serão aceitos outros tipos de calçados); 

d) Calção e meião; 

Obs: O uso de caneleiras é considerado item necessário, mas não obrigatório. 

4.12. A equipe terá um representante, que poderá também atuar como técnico. Para permanecer em 

quadra deverá estar inscrito na ficha de inscrição. A equipe não poderá trocar de técnico durante o 

mesmo jogo. Atletas suspensos não poderão atuar como técnicos da equipe. 

  

V – DAS PENALIDADES 

 

5.1. Serão aplicadas penas disciplinares, classificadas em advertência, suspensão e eliminação do 

Torneio, conforme a indisciplina cometida pelos atletas ou equipes. 

5.2. Ficam instituídas as seguintes penalidades para infrações disciplinares por parte dos 

inscritos na equipe, que deverão ser cumpridas automaticamente: 

a) 02 cartões amarelos - Suspensão de 01 jogo 

b) 01 cartão vermelho - Suspensão de 01 jogo 

 PARÁGRAFO ÚNICO - Na reincidência as penalidades serão dobradas. 

 5.3. Para a FASE ELIMINATÓRIA, atletas com suspensão por cartão amarelo serão ZERADOS. 

Cartão vermelho não zera e cumpre punição normalmente. 

5.4. Todos os atletas e técnicos devidamente inscritos no Campeonato são passíveis de punição, 

estando ou não dentro do campo. 
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5.5. A equipe que tiver a participação de atleta(s) não inscritos, desligado(s) ou não pertencentes a 

empresa na partida será declarada perdedora do confronto, e: 

a) Será considerado o placar de 2 X 0 para equipe adversária; 

b) A equipe será penalizada com menos 05 pontos na classificação geral ou até eliminada do 

campeonato. 

5.6. As punições serão aplicadas de acordo com os relatórios dos Oficiais de Arbitragem e definidas 

pela Organização do Campeonato e enquadradas nos parágrafos 5.1 a 5.5 do presente 

Regulamento. 

5.7. Desrespeitar e reclamar por gestos ou palavras, ofender moralmente integrantes das equipes 

adversárias, oficiais de arbitragem, membros da organização, antes, durante ou depois dos jogos: 

advertência ou punição de 01 a 02 jogos de suspensão. 

5.8. Praticar violência e agressão física contra os integrantes das equipes adversárias, oficiais de 

arbitragem, membros da organização, antes, durante ou depois dos jogos: punição de 6 (seis) jogos 

de suspensão a eliminação do Torneio. 

5.9. Assumir nos locais dos jogos atitudes inconvenientes ou contrárias a moral desportiva, em 

relação a componentes de sua equipe, equipe adversária, ou em relação à entidade organizadora e 

seus dirigentes, antes, durante ou depois dos jogos: punição de 01 a 02 jogos de suspensão. 

5.10. Praticar atos de hostilidade, vias de fato contra companheiro de equipe ou componente de 

equipe adversária, antes, durante ou depois dos jogos: punição de 02 jogos de suspensão à 

eliminação do Torneio. 

5.11. Participar de rixa, conflito ou tumulto, antes, durante ou depois dos jogos: punição de 01 a 05 

jogos de suspensão. 

5.12. Invadir o campo com o propósito de ofender, discutir, tirar satisfações com os oficiais de 

arbitragem, membros da organização do campeonato, antes, durante ou depois dos jogos: punição 

de 01 jogo de suspensão à eliminação do torneio. Em sendo atleta suspenso ou torcedor identificado 

a equipe será penalizada com a perda de 03 pontos na classificação geral. 

5.13. Tentar agredir os oficiais de arbitragem, membros da organização, antes, durante ou depois 

dos jogos: punição de 01 jogo de suspensão à eliminação do torneio. 

5.14. Todas as suspensões deverão ser cumpridas automaticamente a partir do próximo jogo da 

equipe do atleta infrator. 

5.15. No caso de danos materiais dentro dos complexos esportivos, onde a organização identifique o 

atleta ou torcedor responsável, além das punições esportivas o atleta deverá arcar financeiramente 

com a reposição do dano causado. 
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VI – DOS RECURSOS 

  

6.1. Qualquer reclamação sobre irregularidades nas inscrições e disputas, somente será 

considerada mediante carta formal na qual, pormenorizadamente, se esclareça e se comprove 

a infração ocorrida. 

6.2. Todos os recursos serão julgados pela organização do torneio, sendo suas resoluções 

divulgadas no prazo de 20 minutos antes do início da partida da equipe em questão. 

6.3. As datas dos jogos do campeonato não serão remarcadas. Apenas em casos de força maior 

com concordância do Sincor-SP. 

  

VII - PREMIAÇÕES 

  

7.1. Serão premiadas as 02 (duas) melhores equipes classificadas no torneio com troféus e 

medalhas. Todos os participantes receberão medalhas de participação. 

 

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

8.1. Os serviços de arbitragem e de organização do torneio, bem como a avaliação e aplicação de 

punições, serão realizados por profissionais contratados pela comissão organizadora. 

8.2. Todo participante será considerado apto clínica, psíquica e fisicamente para a prática de 

desporto competitivo.  

8.3. A comissão organizadora se isenta de qualquer responsabilidade quando da ocorrência de 

acidentes durante o transcorrer das partidas e/ou traslados dos participantes. 

8.4. Durante o campeonato a comissão organizadora disponibilizará Ambulância UTI, com socorrista, 

enfermeiro e médico aptos a realizar socorros de baixa, média e alta complexidade, com recursos 

para realizar pequenos procedimentos, medicações, manobras de reanimação e transporte de 

paciente grave para o hospital indicado pela contratante. 

8.5. É vedado ao participante tentar receber proventos de qualquer natureza, face à circulação de 

materiais de divulgação como fotos, filmes pelos meios de comunicação internos da empresa. 

Todavia, ficam permitidas ações que trazem novas experiências profissionais às equipes e 

participantes, como networking.  

8.6. Todo participante devidamente inscrito na competição cede o direito de uso de sua imagem e 

voz para divulgação e promoção de suas atividades. 
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8.7. As regras que nortearão as partidas da competição serão as mesmas adotadas pela 

Confederação Brasileira de Futebol 7 Society, com os devidos ajustes incorporados neste 

regulamento. 

8.8. Das decisões da arbitragem não caberá recurso. 

8.9. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora sendo 

a decisão soberana. 

 

São Paulo, 09 de agosto de 2017. 


