
 

3ª COPA SINDGEL DE FUTEBOL 7 

REGULAMENTO 

 

01. LOCAL DA COMPETIÇÃO: 

Parque Esportivo Alpendre da Vila: Rua Armando Monteiro, 555 - Vila 
União. 
 

02. ATLETAS: 

Funcionários das empresas das categorias profissionais atendidas pelo 
SINDGEL-CE. Cada equipe poderá inscrever 25 pessoas, sendo 20 
jogadores e 5 na Comissão Técnica. 
 
 OBS.01: Na partida, serão 7 jogadores em Campo (6 de linha e um no 

gol). 
 

 OBS.02: As pessoas na Comissão Técnica também poderão jogar por 
sua equipe. 

 
 OBS.03: Empresas com até 30 funcionários poderão inscrever jogadores 

de outras empresas, sob a condição de que essas empresas também só 
tenham até 30 funcionários. 

 
 OBS.04: Empresas que tenham filiais poderão formar equipes entre duas 

ou mais filiais, desde que todos os participantes sejam funcionários da 
mesma empresa. 

 
 OBS.05: Todos os jogadores da Copa deverão ser integrantes da 

Categoria Profissional. 
 

 OBS.06: Será necessário a entrega da última GEFIP atualizada para 
comprovar que o jogador é da empresa e da categoria, em casos 
extremos também será necessário a cópia da CTPS. 

 



 

03. BOLA / CAMPO: 

 Bolas Oficiais da Nike Profissionais do Campeonato Europeu de Futebol de 
Campo La Liga. 
 

 Campo para Futebol de 7 (Society), com gramado natural. Serão utilizados 
dois campos. 
 

04. UNIFORMES: 

 Camisas esportivas e iguais, com numerações diferentes nas costas. 
 

 Calções esportivos acima dos joelhos, na mesma cor, com ou sem 
números. 

 
 Os jogos serão calçados e será permitida a utilização de chuteiras society 

sem travas ou Futsal. Em hipótese alguma serão permitidas chuteiras 
com travas e quem for pego utilizando será excluído dessa partida e 
levará um cartão amarelo. 

 

05. DURAÇÃO DA PARTIDA: 

 Serão dois tempos de 20 minutos. 
 
 Será permitido o Tempo Técnico de 2 minutos em ambos os tempos para 

cada equipe. 
 

 Tolerância de 15 minutos apenas para a primeira partida de cada campo 
do dia. Caso a equipe não esteja no campo no prazo de tolerância ou as 
demais não estejam no horário previsto na tabela, o árbitro, o mesário e o 
delegado da partida irão decretar o Wx0. 

 

06. CONGRESSO TÉCNICO: 

 Será no dia 31 de maio de 2017 (obrigatória a presença de dois 
representantes de cada equipe ). 
 



 

 Local: Auditório do SINDGEL-CE, às 18:30h (Avenida Presidente Castelo 
Branco, 168 - Centro). 

 

07. INÍCIO DA COPA: 

 Irá começar no dia 02 de junho de 2017. 
 

 Todos os jogos ocorrerão nas sextas-feiras à noite (19h, 20h, 21h e 22h). 
 

08. INSCRIÇÕES: 

 Irão até o dia 26 de maio de 2017 ou até completarem as 40 vagas. 
 

 Após o dia 26 de maio, só serão permitidas inscrições caso não tenham 
completado as 40 vagas, até o início do Congresso Técnico. 

 

09. FORMA DE DISPUTA: 

Será dividida em duas fases: fase de grupos e fase eliminatória. 
 
Fase de grupos: Serão quatro grupos com sete equipes em cada um. Cada 
equipe realizará seis jogos nesta fase. Classificam-se para a fase Oitavas 
de Finais os primeiros e segundos colocados de cada grupo. Os terceiros, 
quartos, quintos e sextos de cada grupo irão para uma fase extra, a 
repescagem. 

 
 Pontuações:  

1. Vitória – 03 pontos 
2. Empate – 01 ponto 
3. WO – 03 pontos (será somado 03 gols para o ganhador) 

  
 OBS: Critérios abaixo para classificação e desempate: 

1. Maior número de vitórias 
2. Confronto direto (apenas entre duas equipes) 
3. Saldo de gols 
4. Maior número de empates 
5. Maior número de gols prós 



 

6. Menor número de gols contra 
7. Menos cartões amarelos (para cada vermelho, serão acrescidos 2 

amarelos) 
8. Sorteio 

 
Fase Eliminatória: 
 Repescagens – 08 jogos 
Os 16 classificados farão uma partida de acordo com a tabela. 
 
 Oitavas de finais – 08 jogos 
Os 16 classificados farão uma partida de acordo com a tabela. 
 
 Quartas de finais – 04 jogos 
Os 8 classificados farão uma partida de acordo com a tabela. 
  
 Semifinais – 02 jogos 
Os 4 classificados farão uma partida de acordo com a tabela. 
 
 Finais – 02 jogos 
Serão duas finais: Os vencedores das Semifinais disputarão o 1º lugar; os 
perdedores das Semifinais disputarão o 3º lugar. 
 
 OBS.01: Nenhuma equipe entrará com vantagem da fase de grupos. 
 
 OBS.02: Em caso de empate no tempo normal, serão cobrados pênaltis 

por três atletas de cada equipe. Caso permaneça o empate, serão 
cobrados pênaltis alternados apenas por um atleta. 

 
 OBS.03: As finais serão em uma quarta-feira, dia 15/11, com disputa 

simultânea de primeiro e terceiro lugar às 08h nos dois campos do 
Alpendre da Vila, com as premiações sendo entregues na nova sede do 
sindicato, localizado na Rua Odilon Soares, 150 - Farias Brito, onde 
também será comemorada a inauguração da nova sede. 

 

10. ARBITRAGEM: 

 Árbitros CBF e FCF. 



 

 
 Em cada Campo terão dois árbitros, um apitando e o outro como 

mesário. 
 

 Um delegado para as partidas. 
 

11. SUBSTITUIÇÕES: 

Deverão ser realizadas na lateral, em frente à mesa de arbitragem, no 
centro do campo. 
 

12. LATERAIS / ESCANTEIO: 

Serão batidos com as mãos ou os pés. 
 

13. FALTAS: 

 Tiro livre direto com ou sem barreira, de acordo com a preferência do 
goleiro. Caso tenha algum tiro indireto, será sinalizado pelo árbitro. 
 

 A partir da sexta falta, serão cobrados tiros de 10 metros sem barreira. 
 

14. CARTÕES: 

 AMARELO: O atleta penalizado fica fora do jogo por 2 minutos, mas 
poderá ser substituído imediatamente.  
 

 VERMELHO: O atleta penalizado será excluído da partida, não podendo 
permanecer nem no banco de reserva, e só poderá ser completada a 
equipe após 3 minutos ou se tomar um gol. 
 

 OBS.01: O atleta que acumular três cartões amarelos ficará suspenso 
por uma partida. 
 

 OBS.02: O atleta que receber um cartão vermelho ficará suspenso por 
uma partida. 
 



 

 OBS.03: Após a fase de grupo/repescagem serão zerados os cartões, 
mas caso o atleta tenha recebido um cartão vermelho ou acumulado três 
amarelos na última partida da fase de grupo, ficará suspenso da primeira 
partida da fase eliminatória. Para as semifinais também serão zerados os 
cartões. 

 

15. EXCLUSÕES: 

Qualquer tipo de agressão física implicará na exclusão do agressor e, caso 
o agredido seja corresponsável ou dê seguimento à confusão, também será 
excluído da competição. Em caso de confusão/tumulto generalizado, ambas 
as equipes serão excluídas da competição. 
 

 
 
 
 

DAVID LOPES 
Coordenador da Copa 


