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REGULAMENTO DO TORNEIO DE  FUTSAL  

TÍTULO I: DOS OBJETIVOS  

1 - O torneio tem por objetivo a integração e socialização dos servidores. 

 Titulo II: DA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO 

 1 - O torneio será promovido por uma comissão do SINTRAPP.  

TÍTULO III: DAS EQUIPES 

 1 – Poderão participar do torneio todos os servidores devidamente inscritos. 

 Título IV – Das inscrições 1 – As inscrições poderão ser enviadas por e-mail: 

recepção@sintrapp.com.br, whatsapp (18) 997099735 ou pessoalmente. 

 2 – A ficha de inscrição deverá constar o nome dos atletas conforme modelo em anexo. 

 3 – Não haverá inscrições no dia do torneio  

5 – A inscrição poderá ser feita até o dia 23 de Abril às 16H00. 

 7 – Cada equipe poderá ter no máximo 10 atletas. 

 8 – O torneio terá início às 9:00h no dia 28/04/2019.  

 

TÍTULO V: – DAS PARTIDAS  

1 – As partidas serão realizadas no campo do CLUBE DO ITAÚ, SITO À RUA R. 

MARIA LUIZA BOSCOLI, 362 NO JARDIM ITAPURA PRESIDENTE 

PRUDENTE, SP 

 2 – As partidas serão disputas em dois tempos de 10 minutos com um intervalo de 5 

minutos para descanso.  

3 – Em caso de empate em qualquer partida, a decisão será nos pênaltis.  

4 – As partidas serão dirigidas por árbitros profissionais de futsal.  

5 – Os árbitros terão toda a autonomia durante a partida. 

 6 – Os árbitros aplicarão a regra que rege o futsal.  
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TÍTULO VI:  DAS PREMIAÇÕES  

1 – Haverá troféus + 1.000,00 + medalhas para o primeiro colocado 

1.1 - Haverá troféus + 500,00 + medalhas para o segundo colocado 

 2 – Haverá medalhas para o terceiro colocado 

TÍTULO VII – DAS PENALIDADES  

1 – Caso alguma equipe seja identificada jogando com atleta irregular estará 

automaticamente desclassificada.  

2 – quanto aos cartões:  

a)  O acúmulo de dois cartões amarelos na mesma partida, acarretará suspensão 

imediata da partida e também da próxima; 

 b) Na aplicação direta do cartão vermelho, o atleta será eliminado do torneio.  

3 – Brigas ou ofensas verbais são terminantemente proibidos. Brigas ou ofensas 

verbais serão considerados faltas acumulativas.  

Título VIII – Disposições gerais. 

 1. O sistema de disputa será por chaveamento no estilo de mata-mata.  

2. O sorteio das chaves ocorrerá no dia 26/04/2019 às 16H30 via transmissão no 

facebook do SINTRAPP. 

3. Em caso de necessidade nas oitavas de finais, será usado o resgate por repescagem, 

seguindo os devidos critérios: Saldo de gols, gols prós, gols contra, menor número de 

cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos.  

4. Os casos diversos não contemplados no presente regulamento serão resolvidos pela 

comissão organizadora do torneio.  

5. Os organizadores do torneio considerarão o ato da inscrição, como uma concordância 

expressa do presente regulamento. 

 6. Os times deverão estar com os uniformes padronizados e completos (meião, calção e 

camiseta).  
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ATLETAS 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________ 

 

 

Presidente Prudente, ___/___/___  

 

 

Reconheço que os atletas acima citados são filiados ao SINTRAPP 

 

Assinatura Presidente do SINTRAPP/ Sec.Cultura Esporte Lazer 


