
                
 

COPA SESC DE FUTSAL - ALIMENTAÇÃO 2016 
 
Regulamento Geral 

 
A Copa Sesc de Futsal – Alimentação 2016 – é um evento que reúne funcionários de 

empresas do comércio de Bens, Serviços e Turismo, filiados ao SINTSHOGASTRO (Sindicato dos 
Trabalhadores do Comércio e Serviços em Geral de Hospedagem, Gastronomia, Alimentos 
Preparados, Bebidas a Varejo de Santo André e Região), que possuam a Credencial Plena do 
Sesc e que buscam valorizar a prática de esporte e o associativismo como forma de lazer e 
promoção da saúde. 
 
I – Da Organização 
Art. 1º - A organização e o acompanhamento estarão a cargo de uma comissão formada por 
técnicos do Setor de Esporte do Sesc Santo André e do SINTSHOGASTRO. 
 
II – Do Local & Horário 
Art. 2º - As atividades serão realizadas a partir do dia 18 de outubro de 2016, de terça a quinta, 
das 9h às 13h e das 14h às 19h, nas quadras 1 e/ou 3 do Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 
302 – Vila Guiomar – Santo André (veja tabela). 
 
III – Das Modalidades 
Art. 3º - Futsal, na categoria masculina. 
 
IV - Da Participação / Inscrição 
Art. 4º - Poderão participar do Torneio de Futsal – “Copa Sesc de Futsal”, os funcionários das 
empresas do comércio, prestadores de serviços que possuam a Credencial Plena do Sesc 
atualizada, sendo obrigatória sua apresentação sempre que solicitada; 
Art. 5º - Para participar do referido Torneio todos os inscritos deverão ser filiados ao 
SINTSHOGASTRO; 
Art. 6º - A idade mínima para participação é de 16 (dezesseis) anos completos; 
Art. 7º - Não será permitida a participação de jogadores federados; 
Parágrafo único: Caso seja constatada alguma irregularidade nestes procedimentos, a equipe 
e/ou jogador poderá ser eliminada (o) do Torneio. 
Art. 8º - A Copa Sesc de Futsal estará dividida em 4 grupos; 
Parágrafo único: Só haverá confronto entre as equipes do mesmo grupo/seguimentos, 
exemplo: Mc Donald’s X Mc Donald’s / Restaurantes X Restaurantes. 
Art. 9º - Cada Empresa poderá participar do Torneio com até duas equipes; 
Art. 10º - O jogador inscrito deverá participar exclusivamente de uma única equipe; 
Art. 11º - Na Ficha de Inscrição deverá constar relação nominal de no máximo, 14 (catorze) 
jogadores e 01 (um) técnico, R.G., nome do representante, e-mail e telefone para contato; 
Parágrafo único: Qualquer alteração (inclusão / exclusão) poderá ser efetuada até o dia do 
primeiro da Copa, impreterivelmente, mesmo que a equipe não jogue naquele dia. 
Art. 12º - A inscrição das equipes de futsal será formalizada por meio da entrega da ficha de 
inscrição devidamente preenchida, com o nome dos atletas, do técnico (se houver), número 
do RG e número de matrícula no Sesc e assinada por todos os participantes. 



V – Dos Prazos 
Art. 13º - As inscrições das equipes de futsal serão realizadas no período de 13/9 a 4/10; 
Art. 14º - Para a participação no Torneio de Futsal – Copa Sesc de Futsal, é preciso que cada 
equipe possua um representante devidamente identificado com celular (Whatsaap) e e-mail; 
Parágrafo único: Todos os representantes, devidamente identificados nas fichas de inscrição, 
deverão participar do Congresso Técnico no dia 4/10 – Teatro, das 16h às 18h. Nesta data 
acontecerão os sorteios das equipes, apontando os dias e horários de cada jogo. 
  
VI - Sistema de Disputa – Futsal 
Art. 15º - 1ª Fase - As equipes serão sorteadas em chaves, e jogarão num Sistema de Dupla 
Eliminatória, sendo que a equipe que perder dois jogos (não necessariamente seguidos) será 
eliminada. Classificam-se para a próxima fase, as duas melhores equipes de cada grupo; 
Art. 16º - A 2ª Fase – As 2 equipes classificadas de cada grupo formarão a Semifinal; 
Parágrafo 1º: Os artigos 15º e 16º se aplicam somente aos grupos Mc Donald’s e Restaurantes; 
 
VII – Premiação 
Art. 17º - Fica instituída a seguinte premiação: 

a) Medalhas para todos os participantes dos jogos; 
b) Troféus para as equipes: campeã, vice-campeã e terceiro colocado de cada Segmento; 
c) Troféu de artilheiro e goleiro menos vazado, para as equipes participantes dos grupos 

na fase final de cada Segmento. 
 
VIII – Disposições Gerais 
Art. 18º - Todos os participantes deverão ter conhecimento prévio deste regulamento e das 
regras básicas do Futsal; 
Art. 19º - As equipes deverão estar em quadra devidamente uniformizadas, ou seja, além de 
respeitadas as cores, deverão manter entre si igualdade nos trajes. Na mesa de arbitragem 
todos os jogadores e técnicos deverão apresentar a Credencial Plena do Sesc atualizada, 
juntamente com a pré-súmula preenchida com os nomes dos atletas e numeração 
correspondente a sua camisa de jogo; 
Parágrafo 1º: É expressamente proibida a utilização de tênis com travas de borracha, mesmo 
que gastas (tipo society). 
Parágrafo 2º: Todos os atletas, inclusive o goleiro, deverão usar Caneleiras. 
Parágrafo 3º: O Sesc Santo André não fornecerá as Caneleiras. 
Art. 20º - Todos os jogadores deverão trazer cadeado próprio e de boa qualidade para 
utilização dos vestiários, pois não será permitido o acesso aos locais dos jogos com bolsas / 
mochilas; 
Art. 21º - O Sesc Santo André e as Empresas inscritas não se responsabilizarão por acidentes 
ocorridos com participantes ou por eles ocasionados a terceiros, não só antes, como também 
durante e/ou após as competições; 
Art. 22º - Não será permitida a entrada e tão pouco o uso de qualquer instrumento sonoro por 
parte da torcida ou mesmo dos jogadores. 
 
IX - Penalidades e Recursos 
Art. 23º - O não comparecimento da equipe na disputa de um dos jogos não implicará em 
eliminação, mas sim como derrota por W.O.; 
Art. 24º - As equipes/jogadores que provocarem distúrbios/brigas ou danos materiais nas 
quadras, nos vestiários ou em outros locais do Sesc Santo André, poderão sofrer penalidades 
de suspensão ou eliminação dos jogos, bem como de indenização pelo dano provocado; 
Parágrafo único: Esta penalidade poderá ser aplicada ao(s) atleta(s) infrator(es) ou equipe(s), 
independentemente da indenização pelo dano provocado. 



Art. 25º - A(s) equipe(s) / jogador(es) envolvido(s) em ocorrências não condizentes com o 
espírito esportivo da competição ou que dificultarem o bom andamento do torneio serão 
desclassificados; 
Parágrafo único: Se isso ocorrer na fase final a(s) equipe(s) / jogador(es) perderão o direito à 
premiação. 
Art. 26º - A equipe terá o direito por meio do responsável indicado na ficha de inscrição, 
impetrar recurso junto à comissão organizadora, até 24 (vinte e quatro) horas após o término 
da partida em questão; 
Parágrafo 1º: Recebido o recurso, a comissão organizadora determinará ao impetrado o prazo 
e o tipo de documentação necessária para o julgamento do recurso. 
Parágrafo 2º: Não caberá recurso contra decisões da equipe de arbitragem e comissão 
organizadora. 
Parágrafo 3º: Todo recurso será válido somente para o jogo em questão e a decisão não terá 
efeito retroativo. 
 
X – Regulamento das Modalidades – Futsal Masculino 
Art. 27º - A modalidade será regida pelas regras oficiais da Federação Paulista de Futsal, com 
exceção do tempo de jogo, que será de 20 x 20 minutos corridos (com um intervalo de 5 
minutos entre os tempos) sujeito à paralisação a pedido do árbitro e no tempo de cada equipe; 
Parágrafo 1º: A quantidade mínima será de 3 (três) jogadores para iniciar a partida. A entrada 
dos demais jogadores da equipe será livre, desde que observadas as regras anteriores quanto à 
uniforme, caneleiras, Credencial Plena do Sesc atualizada, etc.. 
Parágrafo 2º: Os jogos não poderão acabar empatados na 1ª Fase. Nestes casos, haverá 
cobrança de penalidades máximas alternadas (primeiro uma equipe e depois a outra), 
prevalecendo a 3 chutes alternados ou até o necessário, consolidando o placar com um gol de 
diferença. 
Parágrafo 3º: Será levado em consideração como batedores de pênaltis o número de 
jogadores da equipe com o menor número de atletas presentes em quadra, não sendo possível 
repetir jogadores antes do rodízio total dos envolvidos. 
Parágrafo 4º: Poderão permanecer no banco de reversas somente os inscritos. 
Art. 28º - Haverá tolerância de 15 minutos somente para o 1º jogo do dia; 
Art. 29º - Estará automaticamente suspenso o jogador que receber: 

a) 2 (dois) cartões amarelos (não necessariamente na sequência) – suspensão de 1 
partida; 

b) 1 (um) cartão vermelho – suspensão de 1 a 3 partidas ou eliminação do torneio 
conforme avaliação da Comissão Organizadora; 

c) Os Cartões não serão zerados em nenhuma fase da Copa Sesc de Futsal; 
Art. 30º - Nos casos de igualdade nos uniformes, a equipe à esquerda na tabela, deverá utilizar 
coletes que serão fornecidos pelo Sesc Santo André; 
Art. 31º - Cada equipe terá direito a um pedido de tempo por tempo de jogo; 
Art. 32º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora do 
Torneio, sendo suas decisões consideradas finais e irrecorríveis. 
 


