Regulamento Preliminar* do 7º Torneio de Futsal do
Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa
(*poderá haver mudanças no regulamento após reunião entre responsáveis pelas equipes
e pela organização do evento no dia 27/09)
I - DO TORNEIO
1. O 7º Torneio de Futsal do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, acontecerá
no dia 30 de setembro de 2017 no Ginásio do Bairro Aparecida.
2. No dia 27/09, às 18h, será realizada reunião na sede do Sindicato, com os
responsáveis pelas equipes, na qual serão definidos o número de equipes, a tabela e
horário dos jogos, bem como demais informações pertinentes à realização do evento
para atualização deste regulamento.

II - DAS INSCRIÇÕES
3. As inscrições podem ser feitas entre os dias 28/08 e 22/09 na sede do Sindicato
ou junto aos diretores sindicais nas empresas. As fichas de inscrição também ficam
disponíveis no site do Sindicato e podem ser baixadas, preenchidas e entregues na
sede do Sindicato. A inscrição não poderá ser feita no dia do evento.
4. Para a categoria masculina:
a) Somente poderão fazer parte da equipe trabalhadores metalúrgicos, dos quais no
mínimo quatro devem ser sócios do sindicato.
b) Todos os jogadores deverão estar em dia com suas mensalidades.
c) Para se inscrever, será cobrado o valor de 100 reais de caução das equipes
masculinas, valor que será devolvido, no término do torneio, às equipes que não se
envolverem em nenhum incidente.
d) Para garantir a participação, o valor deverá ser pago até o dia 27/09, durante a
reunião com os responsáveis pelas equipes e membros do Sindicato responsáveis
pela organização do evento.

5. Para a categoria feminina:
a) Não é necessário haver número mínimo de sócias; basta que todas as jogadoras
sejam metalúrgicas.
b) A categoria somente será mantida se houver, no mínimo, quatro equipes
c) Não haverá cobrança de caução na categoria feminina.

III - DOS JOGOS

6. Sistema de Disputa: será definido na reunião do dia 27/09, conforme o número de
equipes inscritas e divulgado nos meios de comunicação oficiais do Sindicato: http://
www.metalurgicoscarlosbarbosa.com.br e www.facebook.com/
sindicatodosmetalurgicosdecarlosbarbosa
7. Tempo de jogo: 20 minutos corridos, sendo o último minuto cronometrado, sem troca
de lado.
8. Critérios de desempate para a primeira fase:
a) maior número de pontos;
b) maior número de vitórias;
c) melhor confronto direto;
d) menor número de gols sofridos;
e) maior saldo de gols simples;
f) Sorteio.
9. Critérios de desempate para semifinal e final: Disputa de três penalidades, caso
não saia o vencedor, uma a uma alternadas até que se defina um vencedor.
10. Os atletas deverão apresentar, antes do início do primeiro jogo da sua equipe
na competição, obrigatoriamente, a Carteira de Sócio do Sindicato dos
Metalúrgicos de Carlos Barbosa. Caso o sócio não jogue, deverá ser levado o
documento do mesmo. Os atletas que não forem sócios deverão apresentar seus
crachás de metalúrgicos, folha de pagamento ou carteira profissional a fim de
comprovar o vínculo do atleta com a entidade Sindical ou empresa do segmento
metalúrgico.
11. As equipes deverão respeitar os horários dos jogos. Haverá tolerância de cinco
minutos de atraso, conforme os horários da Tabela de Jogos a ser definida.
12. Atletas com três cartões amarelos cumprem um jogo de suspensão.

13. A equipe que tumultuar, brigar ou, de alguma forma, prejudicar o evento será
eliminada da disputa.
IV - DA PREMIAÇÃO
Serão premiados os três primeiros colocados, goleiro menos vazado, artilheiro, equipe
mais disciplinada e equipe que contenha maior número de sócios. Os critérios para
premiação de goleiro menos vazado e equipe mais disciplinada (cartão amarelo vale a
perda de um ponto e vermelho, três pontos) serão definidos entre as quatro equipes semifinalistas. Para premiação do goleador, será considerada toda competição. Em caso de
empate, será premiada a equipe/atleta melhor classificado.
V - DAS REGRAS GERAIS
14. A competição será regida pelas Regras de Confederação Brasileira de Futsal.
15. Os casos omissos serão resolvidos pela organização.

