Regulamento Geral do Torneio
1.

4.4. Critérios de desempate – Categoria Feminina:

O 4º Torneio de Futsal do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos

4.5 a) maior número de pontos; b) maior número de vitórias; c) melhor

Barbosa, edição de 2014 contará com a participação de 14 equipes no

confronto direto; d) menor número de gols sofridos; e) maior saldo de

naipe masculino e 05 equipes no naipe feminino.

gols simples; e) Sorteio

2. O tempo de jogo será de 20 minutos corridos.
5

3. Os jogos serão disputados no Ginásio do Bairro Triangulo.

São exigidos para a equipe masculina apenas metalúrgicos, com no mínimo 5
sócios do sindicato. As equipes femininas compostas de metalúrgicas, com 2

4. Sistema de Disputa

sócias do sindicato e até 2 jogadoras de outra categoria profissional, que

4.1. Categoria Masculina

deverão comprovar que residem em Carlos Barbosa. Todos jogadores deverão

Na 1ª Fase, as equipes serão divididas em quatro grupos compostos por

estar em dia com suas mensalidades. Devera ser apresentado de forma

2 grupo de 04 equipes e 2 grupos de 3 equipes classificam-se para a

obrigatório a carteira de sócios do Sindicado e/ ou folha de pagamento com o

segunda fase os dois primeiros colocados de cada grupo;

desconto descrito e mediante documento com foto, caso o sócio não jogue

Na 2ª Fase – Quartas de Final, jogos eliminatórios, os vencedores

devera ser levando o documento do mesmo. Não pode ser escrito na data do

avançam à 3ª Fase – Semi Final;

evento.

Na 3ª Fase – Semi Final, jogos eliminatórios, os vencedores avançam à

5.

6. 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

3ª Fase – Final e os perdedores enfrentam-se para decidir 3º e 4º

Carlos Barbosa, para os atletas que não forem sócios, deverão apresentar então

lugares.

seus crachás de metalúrgicos, folha de pagamento ou carteira profissional a fim de

4.2. Categoria Feminina

comprovar o vínculo do atleta com a entidade Sindical ou empresa do segmento

a) Na Fase única as equipes jogarão entre si em e a equipe que somar a

metalúrgico.

maior quantidade de pontos será campeã.

6.

7. As Equipes deverão respeitar os horários dos jogos. Existirá a tolerância de 5

4.3. Critérios de desempate – Categoria Masculina:

minutos de atraso, conforme os horários da Tabela de Jogos.

Na 1ª Fase: a) maior número de pontos; b) maior número de vitórias; c)

7.

melhor confronto direto; d) menor número de gols sofridos; e) maior

será eliminada da disputa.

saldo de gols simples; e) Sorteio.
Em todas as Fases Eliminatórias (Quartas de Final, Semi Final e Final):
Disputa de 03 penalidades, caso não saia o vencedor, uma a uma
alternadas até que se defina um vencedor.

8.

A equipe que tumultuar, brigar, ou de qualquer forma prejudicar o evento
Os critérios para premiação de Goleiro Menos Vazado e Equipe Melhor

Disciplinada será definido entre as quatro equipes semi finalistas. Para premiação
do goleador, será considerada toda competição. Em caso de empate, será
premiada a equipe/atleta melhor classificada.

9. 10. A competição será regida pelas Regras de Confederação Brasileira de Futsal.
10. Os casos omissos serão resolvidos pela organização.

