
REGULAMENTO DA COPA SINTTEL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO 
2022-07-11 
 
Das Disposições Gerais: 
Art. 1° - O presente regulamento contem disposições das normas para a copa Sinttel 
de Futsal do qual podem participar trabalhadores associados ao Sinttel-MG e 
convidados do Sinttel-MG. 

Art.2° - Os participantes são conhecedores da legislação esportiva e do regulamento 
da Federação de Esportes Especializados, das disposições deste regulamento e, 
assim, se submeterão, sem reserva alguma, a todas as conseqüências que delas 
possam emanar. 
 
Da Organização: 
Art. 3° - A copa será organizada pelo Sinttel-MG, juntamente, com uma COMISSÃO 
DISCIPLINAR, que fará os julgamentos necessários e regidos por este Regulamento 
Geral. 
Comissão Disciplinar:Elmo Zanon e Luigi Magioli 
Organização: Mariana Pereira, Rafaela Priscila, Marco Antonio, José Felipe (Montes 
Claros), Edgard Ronconi, Walter Malaquias (Juiz de Fora), Igor (Uberlândia) e 
Mariana (Belo Horizonte). 
 
Do período de Realização: 
Art.4° - O prazo das inscrições das equipes encerra-se no dia 09 de setembro de 2022. 
Os jogos estão previstos para iniciarem no dia 24 de setembro de 2022. 
Parágrafo Primeiro: A programação oficial dos jogos será informada pela coordenação 
aos representantes de cada equipe no Congresso Técnico da Copa, a ser realizada no 
dia 16 de setembro de 2022, às 18 horas, na sede do sindicato, Rua Senador Lúcio 
Bittencout – 140 – Carlos Prates – BH. Cada representante ficará encarregado de 
repassar aos atletas da sua equipe a programação bem como o regulamento que estará 
disponível no site www.sinttelmg.org.br. 

Parágrafo segundo: Caso haja alteração na data/horário do(s) jogo(s), a nova 
data/horário será comunicada ao responsável da equipe com 48 horas de 
antecedência, bem como será informado no site www.sinttelmg.org.br. 
Parágrafo terceiro: cada equipe será responsável pela verificação da saúde 
dos seus atletas, para saber se este apto a realizar a tal tarefa, sendo 
assim não responsabilizando a organização por quaisquer acidente ou 
dano a integridade física do atleta.  

Art. 5° - Os jogos da Copa Sinttel de Futsal tem por objetivo: 
- O intercâmbio sócio-desportivo entre trabalhadores e associados do Sindicato em 
geral, exaltando a prática desportiva como instrumento fundamental de caráter e 
formação da personalidade do homem; 
- Incentivar a prática esportiva, proporcionando aos participantes competições sadias 



que visem o bem estar, a saúde física e integração entre os trabalhadores da base, 
principalmente, a confraternização social e união. 
 
Da participação: 
Art. 6° - Poderão participar do torneio somente trabalhadores associados do Sinttel-
MG e convidados (as) do Sindicato. 

Parágrafo primeiro: Para participar do campeonato, será permitida a 
sindicalização no ato da inscrição da equipe; 
Parágrafo segundo: As equipes participantes serão confirmadas através de 
recibo de entrega da ficha de inscrição da equipe e da ficha de sindicalização 
individual disponibilizada pelo Sindicato e pagamento único da taxa de R$ 30,00 
(trinta reais) por atleta; 
Parágrafo terceiro: Os jogadores deverão apresentar-se ao representante de 
arbitragem 15 (quinze) minutos antes dos jogos, devidamente uniformizados, 
portando o crachá da empresa ou carteira de sócio do sindicato e documento 
oficial de identidade para registro na súmula do jogo. 
Parágrafo quarto: Cada equipe nomeará um(a) capitão(ã), que terá como 
funções: 
- Representar a equipe junto a organização; 

- Orientar os (as) atletas de sua equipe para o fiel cumprimento deste 
regulamento; 
- Convocar os (as) jogadores (as) para as partidas de sua equipe; 

- Proceder a substituições durante as partidas de sua equipe; 
Parágrafo quinto: Toda equipe deverá ter uniforme, quando coincidir o 
uniforme das equipes a organização fornecerá coletes. 
 

Das inscrições: 
Art. 7° - Cada equipe deverá inscrever no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) 
jogadores. Será aceita substituição (ões) e/ou inclusão (ões) de atleta (s) até o 
término da 1ª fase da competição, desde que devidamente inscrito na sede do 
sindicato. 

Parágrafo primeiro: A copa será formada por no máximo 24 equipes, sendo 
garantida a participação por ordem de inscrição. 
Parágrafo segundo: Caso no decorrer do campeonato algum (a) atleta seja 
demitido (a) da empresa o/a mesmo (a) deverá comunicar a comissão disciplinar 
para continuar participando da copa. 
Parágrafo terceiro: Não serão aceitos pagamentos de inscrições de atletas ou 
entrega de ficha de sindicalização no local dos jogos.  
 

Dos jogos: 
Na reunião entre organização e coordenadores das equipes, será apresentada uma 



tabela contendo as datas e horários das partidas da primeira fase, sendo os 
confrontos sorteados aleatoriamente.  
Art. 8° - A 1ª Fase da copa Sinttel de Futsal, contará com no máximo 24 equipes e 
será dividida em 6 grupos com 4 equipes em cada. 

Parágrafo primeiro: As equipes de cada grupo se enfrentarão, classificando 
para a fase seguinte, as duas equipes mais bem colocadas (seguindo os 
critérios abaixo) de cada grupo:  
Maior número de vitórias; 

Maior saldo de gols; 
Menor número de cartões disciplinares; 

Sorteio. 
Art. 8.1- A partir da 2ª fase os confrontos serão diretos, classificando o vencedor de 
cada jogo até a disputa final. 
Art. 8.2- Em caso de empate no tempo normal, na 2ª fase do campeonato, as 
equipes irão para disputa de pênaltis. Ver art. 12, parágrafo segundo. 
 
Das partidas: 
Art. 9°- As partidas serão regidas de acordo com as Regras oficiais da 
Confederação Brasileira de Futsal, sendo o tempo de jogo de 40 (quarenta minutos), 
divididos em 2 (dois) tempos de 20 (vinte minutos), um intervalo de 5 (cinco) minutos 
e com um tempo técnico de um minuto por tempo de jogo para cada equipe. 

Parágrafo primeiro: A partida será disputada por duas equipes, cada uma 
composta por 5 (cinco) atletas, onde um dos quais, obrigatoriamente, será o 
goleiro. É obrigatório, para iniciar o jogo, que a equipe tenha pelo menos 4 
jogadores, incluindo o goleiro. Caso algum atleta chegue atrasado, poderá 
assinar a súmula e ganhar condição de jogo. 
Parágrafo segundo: Os jogos serão realizados em local e horário previamente 
marcado. 

Parágrafo terceiro: A realização da partida somente poderá ser adiada pelo 
árbitro local ou por comunicado oficial da organização, em caos de necessidade 
comprovada. 
Parágrafo quarto: A equipe que não se apresentar em condições de jogo, 
dentro da quadra, até 10 (dez) minutos após o horário marcado na tabela, será 
considerado um W x O, a favor da equipe prejudicada, considerando o placar 
técnico de (3 x 0). 
Parágrafo quinto: A equipe que abandonar o local do jogo por qualquer motivo, 
será considerado um W x O, a favor da equipe prejudicada, considerando placar 
técnico de (3 X 0). 
Parágrafo sexto: Se o jogo for interrompido ou suspenso por força maior, após 
seu início, sem interferência das equipes envolvidas, e já tiverem decorrido 2/3 
(dois terços) do tempo total de jogo, será determinada uma nova data para 



complementação do tempo restante, considerando a continuidade da súmula, ou 
seja, somente os atletas inscritos no mesmo jogo naquela oportunidade terão 
condições de jogo. 
Parágrafo sétimo: O jogador que atuar por alguma equipe, não poderá jogar 
em outra. 
Parágrafo oitavo: Os atletas somente poderão atuar nas partidas, calçados 
com tênis específico para a prática do esporte. “obrigatório uso de caneleiras, 
coberto pela meia”  
Parágrafo nono: Itens de joalheria em geral não será permitido, nem mesmo 
com fita ou afins cobrindo o objeto. 

 
Das premiações: 
Art. 10°- Ficam instituídos os seguintes prêmios: 
Campeão: Troféu para a equipe e medalha de ouro (simbólica) para os atletas, mais 
premiações; 
Vice-campeão: Troféu para equipe e medalha de prata (simbólica) para os atletas, 
mais premiações; 
3° Lugar: Troféu para a equipe e medalha de bronze (simbólica) para os atletas, 
mais premiações. 
Artilheiro (a): Troféu avulso e/ou premiações; 
Muralha: Troféu e/ou premiações para a defesa menos vazada, será entregue ao 
goleiro da equipe; 
Troféu Fair Play: Pela organização, comprometimento e união da equipe. Fair Play 
significa jogo justo em português, e significa jogar limpo, ter espírito esportivo. O 
conceito de fair play está vinculado à ética no meio esportivo, onde os praticantes 
devem procurar jogar de maneira que não prejudiquem o adversário de forma 
proposital. 
Gol Sinttel: Troféu e ou material esportivo para o atleta que marcar o gol mais bonito 
das finais da copa. Será avaliado pela organização do campeonato. 
Das penalidades e punições: 
Art. 11°- Ficam instituídas as seguintes penalidades para infrações disciplinares por 
parte do jogador: 
Cartão amarelo: O atleta permanecerá na partida, porém, recebendo outro cartão 
amarelo no mesmo jogo será expulso com cartão vermelho. 
Recebendo apenas um cartão amarelo, o mesmo não contará para o próximo jogo. 
Cartão vermelho: O atleta será expulso, não podendo ser substituído durante a 
partida. 

Parágrafo primeiro: O atleta que receber a aplicação do Cartão Vermelho 
ficará automaticamente suspenso por uma partida, dependendo da gravidade do 
fato, ficará sujeito a julgamento pela comissão disciplinar, que decidirá pela sua 
suspensão nas próximas partidas, permanência ou não no campeonato, como 
também em participação de competições futuras. 
Parágrafo segundo: A equipe que colocar em jogo qualquer atleta em situação 



irregular e o mesmo tenha vencido ou empatado o jogo, terá o seus(s) ponto(s) 
ganho(s) anulado, considerando um placar técnico (3 x 0) a favor do adversário. 
Caso a equipe infratora perca o jogo, perderá mais 2 (dois) pontos (não 
revertidos ao adversário). Se a irregularidade ocorrer na fase final, a equipe será 
eliminada do campeonato, não ganhando nenhuma premiação. 
Parágrafo terceiro: O jogador, técnico ou representante que tentar agredir o 
árbitro ou seus adversários e companheiros, cujo fato esteja comprovado em 
relatório do árbitro, será eliminado da copa. 
Parágrafo quarto: Os casos omissos a este regulamento serão avaliados e 
estabelecidos pela comissão disciplinar de acordo com a súmula do jogo. 

 
Das faltas:  
A equipe que cometer 5 (cinco) faltas coletivas  no mesmo tempo de jogo, terá a 
partir da 6ª falta tiro livre direto sem barreira na marca de 10 metros da quadra. 
 
Da pontuação e desempate: 
Art. 12° - Para critérios de classificação, será observado a seguinte pontuação: 
Vitória – 3 pontos; 
Empate – 1 ponto; 
Derrota – 0 ponto. 

Parágrafo primeiro: Em caso de empate no número de pontos entre duas ou 
mais equipes na fase de classificação, o critério de desempate será na seguinte 
ordem: 
1° Maior número de vitórias; 

2° Maior saldo de gols; 
3° Menos número de cartões disciplinares; 
4° Sorteio. 

Parágrafo segundo: Caso ocorra empate nos confrontos diretos, haverá decisão 
por penalidade máxima: 
As disputas das penalidades máximas serão em número de 5 (cinco) para cada 
equipe, executadas alternadamente. Permanecendo o empate, as cobranças 
serão alternadas por equipe, até que uma equipe obtenha vantagem sobre a 
outra. 

 
Congresso técnico das equipes 
Belo Horizonte, 2022.	


