
 

 
 
 

REGULAMENTO DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY DO SINDJUSTIÇA 
2022. 

 
1. DA DESCRIÇÃO 
 
 

Art. 1º. Serão desenvolvidos nos dias 03, 10, 17 e 18 de setembro de 2022 o Torneio 
de Futebol do Sindjustiça 2022; 
Art. 2º. O evento terá horário de início às 08h:00 e previsão de término às 11:00h em 
cada sábado e semifinal e final no Domingo. 
Art. 3º. Somente os atletas e times que estiverem previamente inscritos poderão 
participar dos jogos. 
Art. 4º. Os jogos ocorrerão no Clube do Sindjustiça, localizado à Rua 239, St Coimbra, 
Goiânia-GO. 
Art. 5º. Poderão participar deste torneio: Filiados, dependentes, colaboradores, 
convidados e equipes convidadas.  
 

 
2. DO CREDENCIAMENTO  
 
Art. 1º. Serão entregues pulseiras de identificação no dia e local do evento, a partir 
das 07h:50 mediante conferência com o nome na lista de inscritos; 
Art. 2º. Somente os inscritos nas modalidades deverão utilizar a pulseira de 
identificação até o término do evento; 
 
*SOLICITAMOS DESDE JÁ QUE TODOS OS ATLETAS SE ATENTEM AOS HORÁRIOS DOS 
JOGOS CONFORME TABELA DE JOGOS DIVULGADA PREVIAMENTE PARA NÃO 
INCORREREM EM ATRASOS E PREJUDICAREM O CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES; 
 

3. DO REGULAMENTO FUTEBOL SOCIETY 
 
Art. 1º. O torneio será disputado por 06 equipes; 
Art. 2º. A disputa ocorrerá da seguinte forma: 
§  1º. Na primeira fase as equipes serão sorteadas para composição de 02 grupos 
(GRUPO A e GRUPO B) e cada time enfrentará os outros 02 times do seu grupo.  
§ 2º. A pontuação nessa fase será por pontos corridos, marcando 03 pontos para o 
time que vencer a partida e 01 ponto para ambas equipes em caso de empate. 
§ 3º. Serão classificadas 04 equipes para a próxima fase; as 02 melhores equipes de 
cada grupo. 



 

§ 4º. A classificação dos melhores times para a fase final se dará de acordo com 
seguintes critérios: 
- Critérios para classificação pra fase final:  
A) Equipe com maior pontuação;  
B) Saldo de Gols;  
C) Gols pró; 
D) Gols contra; 
E) Menor número de cartões (amarelo = 1 ponto /vermelho = 2 pontos); 
Art. 3º. Cada equipe deverá inscrever no mínimo 8 atletas e no máximo 10 atletas; 
Art. 4º. O jogador inscrito por uma equipe poderá somente jogar por esta, não sendo 
permitida a troca; 
 Art. 5º. A equipe 
que  incluir  em  uma  partida  atleta  que  tiver  jogado  em  outra  equipe, ou  que 
não esteja regularmente inscrito perderá os pontos em favor da 
equipe  adversária, e ainda será eliminada da competição; 
Art. 6º. As equipes usarão coletes para diferenciação durante a realização da partida; 
§ ÚNICO Os atletas deverão usar chuteira society ou tênis (ficando vedado o uso de 
chuteira de travas ou descalço); 
Art. 7º. É proibido aos jogadores durante a realização das partidas, 
utilizar:  brincos, pircieng, anéis, correntes, e qualquer outro objeto de mesma natur
eza; 
Art. 8º. Os jogos terão duração de 30 minutos corridos, divididos em dois períodos 
iguais de 15 minutos e intervalo de 5 minutos; 
Art. 9º. Cada equipe será composta por 06 jogadores, sendo 5 na linha e 1 no gol; 
Art. 10º. O número mínimo de jogadores para o início ou  continuação  de 
uma  partida será de 06 atletas. 
Art. 11º.  Não haverá limite no número de substituições, podendo ser realizadas em 
qualquer tempo do  jogo, mediante autorização do árbitro da partida; 
Art. 12º. Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para o início do primeiro jogo, 
sendo os demais realizados a seguir no horário constante na tabela 
oficial,  cada  equipe deverá estar presente com 10  minutos de  antecedência as suas 
respectivas partidas; 
Art. 13º. A equipe que não estiver em campo no horário determinado, em 
condições  de  jogo, perderá os pontos da  partida em favor da  equipe adversária. O 
placar será considerado de 03 x 00  (três a zero) para a equipe que estiver  completa 
e  presente; 
Art. 14º. O jogador que receber cartão vermelho será expulso e cumprirá a 
suspensão automática de um (01) jogo na partida imediatamente posterior. Caso a 
expulsão seja de caráter muito agressivo ou por conduta de brigas, terá acréscimo na 
penalidade a ser definido pela comissão organizadora do evento; 



 

Art. 15º.  A equipe que deixar de comparecer para jogar qualquer partida de qualquer 
fase,  ou  comparecer com menos de  06  (seis) atletas 
será  eliminada  do  campeonato (WxO); 
Art. 16º. O árbitro é a autoridade competente máxima dentro de campo, se 
submetendo apenas à organização; 
Art. 17º. NÃO SERÁ PERMITIDO, sob pena de punição: 
 
A) Ações que perturbem o ambiente dos jogos, como gritar em excesso, agredir 
verbalmente ou fisicamente os jogadores e/ou membros da organização; 
B) Qualquer outra ação ou comportamento que venha a prejudicar o bom andamento 
dos jogos; 
§ ÚNICO. A punição será determinada pela comissão organizadora, podendo ser 
desde a perda de 03 pontos na partida por ocasião e até a desclassificação imediata 
do torneio; 
 
Art. 18º. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela 
Comissão Organizadora e sua decisão irrevogável. 
 
Art. 19. Premiação: 
 
a) 1º Campeão= Troféu e Medalhas. 
b) 2º Vice Campeão- Troféu e Medalhas. 
c) 3º Medalhas. 
d) Artilheiro= Troféu. 
e) Goleiro Menos Vazado= Troféu. 
 
Cronograma dos dias e horários dos jogos: 
  OBS: O cronograma abaixo, poderá sofrer alterações, conforme numero de inscrições e 
necessidade da equipe organizadora. 

 
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo A 
Data jogos: 03/09/2022 (Sábado) 

Time 1 x Time 2 08:00 

Time 1 x Time 3 09:00 

Time 2 x Time 3 10:00 

Grupo B 
Data jogos: 10/09/2022 (Sábado) 

Time 4 x Time 5 08h:00 

Time 4 x Time 6 09h:00 

Time 5 x Time 6 10h:00 

Semifinais  
Data jogos: 17/09/2022 (Sábado). 

SF1 1º Grupo A x 2º Grupo B 08h:00 

     

SF2 1º Grupo B x 2º Grupo A 09h:00 

Disputa 3º Lugar 
Data jogos: 18/09/2022 (Domingo). 

Perdedor SF1 x Perdedor SF2 09:00 



 

 
 
 
 
 

 Final 
Data jogos: 18/09/2022 (Domingo). 

Vencedor SF1 x Vencedor SF2 10:00 


