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Sindicato dos Bancários de Santa Maria e Região 



Da Premiação: 
As equipes que conquistarem do primeiro ao terceiro lugar serão premiadas com 

troféus e medalhas para todos os atletas. Será ainda premiado, o goleiro menos vazado 

entre os finalistas e o artilheiro do campeonato. 

 

Das inscrições e início da competição: 

Inscrições de 9 de abril de 2015 a 8 de maio de 2015, impreterivelmente. 

Início da competição em 16 de maio de 2015 

 

Das regras da competição: 

Art. 1°. No ato da inscrição a equipe deverá apresentar: 

a. sua denominação, a qual será utilizada em todos os momentos do 

campeonato em que seja necessário identificá-la; 

b. relação de atletas que a compõe contendo os nomes completos dos 

inscritos e o banco ao qual se vinculam;  

c. os atletas que motivarem o WO não poderão participar da COPA SEEB 

80 Anos. 

 

§ 1°: Poderão integrar as equipes que disputarão o campeonato: 

a. bancário sócio do Sindicato dos Bancários de Santa Maria e Região; 

b. marido de bancária sócia; 

c. filho de sócio (a) com idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos 

para atuar como goleiro; 

d. filho de sócio (a) com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos para 

atuar na linha. Limitado a dois filhos por equipe, sendo que apenas um pode 

permanecer em quadra; 

e. sócio novo, desde que este tenha efetivado sua associação até a data do 

término das inscrições para esta competição; 

f. vigilantes efetivos e funcionários terceirizados nas agências. 

 

§ 2°: As equipes serão compostas por um número total máximo de 12 (doze) 

atletas, sendo que 04 (quatro) deles poderão ser dependentes (itens b, c e d do 

parágrafo anterior). 

 



Art. 3°: O local dos jogos será definido pelo Sindicato dos Bancários de Santa 

Maria e Região. A competição terá início em 16 de maio de 2015, aos sábados. 

Art. 4°: O horário de início das rodadas será conforme o número de agremiações 

inscritas e os jogos terão duração de 40 (quarenta) minutos, divididos em dois tempos 

iguais de 20 (vinte) minutos e intervalo de 5 (cinco) minutos entre os tempos. 

Parágrafo único: As agremiações fora da cidade base de Santa Maria, terão sempre 

o segundo horário para disputar os jogos. 

Art. 5°: A tolerância máxima para o início do primeiro jogo de cada dia da 

competição será de 15 (quinze) minutos e de 5 (cinco) minutos para os jogos 

subsequentes, conforme o horário determinado pela comissão organizadora. 

 

 

 

Santa Maria, 8 de abril de 2015. 


