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REGULAMENTO GERAL
COPA SIM DE FUTSAL
COPA SIM DE FUTSAL MASCULINO, MASTER E FUTSAL FEMININO / 2017.
A Pró-Esportes Ltda., usando de suas atribuições, resolve:
Capítulo I – Dos Objetivos
Art. 1 – O Sistema Integrado Martins, tem como objetivo desenvolver a prática desportiva de seus
colaboradores, ampliando o espírito de competição saudável, fortalecendo os relacionamentos, a
cultura e os valores do jeito Martins de Ser.
Capítulo II – Das Disposições Fundamentais
Art. 1 – O presente regulamento contém disposições que regerão as Copas SIM de Futsal, Copa
Master e Copa Futsal Feminino, organizada pela PRÓ-ESPORTES LTDA (www.proesportes.com), com o
patrocínio do Sistema Integrado Martins.
Art. 2 – Para as Copas SIM de Futsal e Master, bem como Copa Futsal Feminino, vigoram as regras
oficiais da C.B.F.S., observadas as adaptações e alterações deste regulamento.
Art. 3 – Todos os competidores são considerados conhecedores das leis, normas esportivas e regras
oficiais do Futsal, ficando deste modo, submetidas a todas às disposições deste regulamento.
Capítulo III – Organização e Direção
Art. 1 – A organização e direção das COPAS promovidas pelo Sistema Integrado Martins, de que trata
este regulamento, caberá a PRÓ-ESPORTES LTDA, tomando como base assuntos pela comissão do
referido grupo. Os casos omissos do presente regulamento serão de responsabilidade da PRÓESPORTES LTDA, não podendo ser interpelados sob hipótese alguma.
Capítulo IV – Dos Uniformes
Art.1 - Será obrigatório o uso de tênis apropriado para o futsal, camisetas, calções e meiões de cores
uniformes. Havendo camisetas com semelhança de cores entre os adversários a organização
providenciará a diferenciação através de “coletes”. Para definir a equipe que utilizará o colete será
realizado um sorteio entre os capitães das equipes.
Art.2 - Será obrigatório o uso de caneleiras em todas as Copas.
Art.3 - Abraçadeira de capitão é de uso opcional.
Art.4 - É permitido jogar com aliança. Sendo vetado o uso de adornos como colares, correntes,
brincos, piercings e pulseiras.
Art.5 - Sendo os uniformes de responsabilidades do SIM, serão garantidos para os atletas inscritos até
a data e horário limite de inscrição. O atleta que for inscrito ou substituído a partir desta data,
assumirá total responsabilidade de aquisição do uniforme de forma individual. Não tendo a Pró
Esportes e ou Sistema Integrado Martins interferência na negociação e ou pagamento.
Capítulo V – Da Formação das Equipes
Art. 1 – As equipes poderão ser compostas de atletas de departamentos distintos.

Para a Copa Sim de Futsal teremos no Máximo 24 equipes;

Para a Copa Sim Master no Máximo 08 equipes;

Para a Copa Sim Feminina no Máximo 04 equipes;
Critério de Inscrição para as equipes.
1º - Serão disponibilizadas 36 vagas nas seguintes categorias: Feminina 04 vagas, Master 08
vagas, Copa SIM 24 vagas, sendo distribuídas da seguinte forma:
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COPA SIM COPA MASTER COPA FEMININA
Setores
(24 vagas)

(08 vagas)

(04 Vagas)

Central

13 vagas

05 vagas

01 vaga

Administração

06 vagas

02 vagas

01 vaga

Tribanco

03 vagas

01 vaga

01 vaga

Tele Vendas

02 vagas

xxxxxx

01 vaga

As vagas não completadas nos setores poderão ser distribuídas de acordo com a definição do comitê.
2º - As equipes terão que entregar: Ficha de Inscrição de Representante e Atleta, Ficha de
cadastro do SESC preenchida e uma foto 3x4 para fazer a carteirinha (se for renovação da carteirinha
não precisa foto 3x4).
3º - Caso o número de equipes inscritas por setor, for maior que a quantidade de vagas
disponíveis, será realizado um sorteio, tendo vaga garantida os quatro primeiros times colocados de
cada categoria, no ano de 2016.
Capítulo VI – Das Participações.
Art. 1 – Participarão das disputas as equipes que realizarem suas inscrições, em formulários próprios
da organização, no período de 01 a 08 de Agosto, nos seguintes locais e voluntários:
Local

Responsável

Ramal

Centro Administrativo

Reinaldo
Renatão

1015/1019
1530

CADE UDI

Fausto

3726

Tribanco

Ranuzi

7346

Televendas

Patricia

5807

- Será obrigatória a entrega NO DIA 08 DE AGOSTO:
Fichas de inscrições dos atletas e equipes;
- Será entregue NO DIA 10 DE AGOSTO no congresso técnico:
Formulário para a confecção da carteirinha do SESC.
- Será obrigatória a entrega aos voluntários NO DIA 14 DE AGOSTO:
Ficha de Cadastro do SESC preenchida e uma foto 3x4 para fazer a carterinha (se for para
renovação da carteirinha não precisa foto 3x4);
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- Será obrigatória a entrega NO DIA 27 DE AGOSTO na abertura:
Um litro de leite (de caixinha) de acordo com o número de atletas inscritos na ficha de
inscrição. Os litros de leite deverão ser entregues pelo Representante da equipe, antes da
Solenidade de Abertura.
- Para ter acesso ao SESC será necessário:
O acesso a Unidade do SESC esta condicionada à apresentação da Carteirinha do SESC na
Portaria. Não tendo a Pró-Esportes nem o Sistema Integrado Martins interferência neste
acesso.
Art. 2 – Só poderá participar das Copas: SIM de Futsal, Master e Feminina, colaboradores CLT.
Ficando vetada a participação dos PREPOSTOS e SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, inclusive na comissão
técnica.
Atletas Suspenso COPA MASTER para 2017: Adriano Leandro Aparecido Gonçalves
* 1º - Os atletas Jovem Empreendedor com idade inferior a 18 anos completos deverão apresentar
autorização dos pais ou responsáveis legais, com firma reconhecida em cartório e Xerox do
documento do responsável. Anexo I
* 2º - Os colaboradores desligados só jogarão enquanto estiverem trabalhando, não prevalecendo os
trinta dias de aviso prévio.
Art. 3 – Os atletas só poderão participar de um único Campeonato, ou seja, Copa SIM de
Futsal ou Copa Master.
* 1º - A idade mínima para participação de atletas na Copa Master é de atletas nascidos até 1982 (35
anos).
* 2º - Em caso de desligamento ou substituição do colaborador da empresa, a equipe poderá
substituí-lo por outro, até o final da 1ª fase (Classificatória) na COPA SIM e do turno das COPAS
MASTER E FEMININA, desde que O ATLETA NÃO TENHA JOGADO por outra equipe anteriormente.
Em todas as Copas poderá ser inscrito atleta até o término da 1ª fase COPA SIM e do TURNO DAS
COPAS MASTER E FEMININA, desde que a equipe não tenha completado o número máximo de 12
atletas.
Art. 4 – Os nomes das equipes estarão sob a apreciação do comitê, devendo ser condizentes com a
empresa;
Para participação nas partidas, os atletas deverão apresentar a carteirinha do SESC ou um
documento com foto, podendo ser o crachá da empresa ou documento oficial (R.G; Carteira de
Trabalho NOVA; Carteira de Motorista ou Passaporte). É OBRIGATÓRIA a apresentação em todas as
partidas.
Capítulo VII – Das Partidas
Art. 1 – Em todas as fases da COPAS SIM, TURNO E RETURNO DAS COPAS MASTER E FEMININA, as
partidas serão realizadas com os seguintes tempos de jogo:
 20 x 20 minutos corridos com intervalos de 05 (cinco) minutos entre o intervalo do 1º e o 2º
período.
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Art. 2 – Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos, somente para a primeira partida marcada na
tabela. Caso o primeiro jogo não se realize, todos os outros deverão ter seu início seguindo o horário
marcado na tabela.
Art. 3 – A não realização de uma partida movida pelo não comparecimento de uma das equipes ou
ambas, ou pela falta de número legal de jogadores ocasionará:
§ 1º - A equipe faltosa perderá os pontos do jogo, sendo automaticamente eliminada do
campeonato e todos os seus resultados anteriores e posteriores serão considerados W x O (1x0).
OS ATLETAS QUE NÃO COMPARECEREM ESTARÁ SUSPENSO PARA O PRÓXIMO ANO.
§ 2º - A partir da segunda fase da COPA SIM, semifinal e final, as partidas que terminarem
empatadas, no seu tempo normal, terá uma prorrogação de 02 (dois) tempos de 05 (cinco)
minutos CORRIDOS, sem intervalos entre os tempos. Caso persista o empate, a partida será
definida através de cobranças de penalidade máxima, 03 por equipe alternadamente. Caso
persista o empate, serão cobradas penalidades alternadas, uma a uma, até a definição do
vencedor.
§ 3º - Em caso de abandono de quadra pelos atletas, por número insuficiente, contusões ou
outros, a equipe infratora perderá os pontos da partida, não cabendo qualquer recurso.
§ 4º A escala de árbitros ficará a cargo do delegado da partida escalado pelo diretor técnico da
PRÓ-ESPORTES LTDA, não podendo haver nenhum veto por parte das equipes. Os casos de
indisciplinas de atletas e comissão técnica serão averiguados pelo delegado da partida com base
no relatório do árbitro, sendo julgados pela comissão ORGANIZADORA de acordo com o Código
Disciplinar Desportivo.
Art. 4 – Fica expressamente proibido a qualquer atleta e dirigente FUMAR OU INGERIR BEBIDA
ALCOÓLICA, dentro da quadra ou no banco de reservas.
O atleta que ocasionar atitudes anti-desportiva (agressão física) a adversários, árbitros, torcedores ou
colegas de equipe, serão excluídos da competição, não cabendo protestos.
Art. 5 – Os jogos serão realizados durante a semana, aos sábados e domingos.
Art. 6 - A tabela dos jogos será prioritariamente avaliada e validada pela liderança da Central de
Distribuição, visando o menor impacto na operação / produção. Os demais times serão distribuídos e
readequados de acordo com as disponibilidades de agenda do SESC cedidas para a Copa SIM.
Capítulo VIII – Da Forma de Disputa
Art. 1 – O Congresso Técnico será realizado dia 10 DE AGOSTO às 13:45, no auditório do DI3. A
solenidade de abertura será dia 27 DE AGOSTO às 10:00 horas no SESC.
Capítulo IX – Das Premiações
A) Um troféu para a equipe campeã, vice-campeã;
B) Medalhas padronizadas para os atletas campeões, vice-campeões;
C) Um troféu para o Artilheiro e para a Defesa menos vazada.
Capítulo X – Das Regras e Contagem de Pontos
Art. 1 – Os jogos serão realizados de acordo com as Regras Oficiais vigentes e adotados pela F.M.F.S.
Art. 2 – Serão adotadas as seguintes contagens de pontos:
 Zero (0) ponto em caso de derrota;
 Um (1) ponto ganho em caso de EMPATE com ou sem gols;
 Três (3) pontos em caso de vitórias.
§ 1º - Quando ocorrer vitória por W x O, além de três (3) pontos ganhos será aplicado os escorre
convencional de 01 x 00 a favor do vencedor.
Art. 3 – As advertências por cartões nas partidas funcionarão conforme abaixo:
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 03 cartões amarelos ou 01 cartão vermelho, suspensão automática. Caso o atleta tome o
terceiro cartão amarelo e 01 vermelho na mesma partida cumprirá a suspensão de 02
partidas.
Obs: Os cartões não serão cancelados em nenhuma fase.
Art. 4 – Será premiada a defesa MENOS VAZADA.
CRITÉRIOS:
 Maior número de partidas realizadas, dividido pelo menor número de gols sofridos.
Art. 5 – Será premiado como ARTILHEIRO, o atleta que assinalar o maior número de gols durante todo
o campeonato.
Capítulo XI – Dos Critérios de desempate
Art. 1 – Nos casos de empate, serão obedecidos os seguintes critérios:
1. CONFRONTO DIRETO NA FASE ESPECÍFICA;
2. MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS NA FASE ESPECÍFICA;
3. SALDO DE GOLS NA FASE ESPECÍFICA;
4. GOLS AVERAGE NA FASE ESPECÍFICA;
5. MELHOR DISCIPLINA NA FASE ESPECÍFICA; (sendo o cartão vermelho 03 pontos e o amarelo 01
ponto) a equipe que obtiver menor número de pontos se classifica.
6. SORTEIO.
Capítulo XII – Do Desfile
Art. 1 – No desfile de abertura é obrigatória a presença de no mínimo de 03 pessoas devidamente
uniformizados (Camiseta, calção, meão e tênis), acompanhados de uma Madrinha ou Padrinho com a
camiseta da Equipe, que serão escolhidos pelo representante de cada equipe. Todas as equipes que
cumprirem este artigo ganharão 03 pontos.
Art. 2 – Caso ocorra de alguma equipe, por algum motivo, não cumprir o Art.1 do Capítulo XII na
íntegra não marcará 03 (três) pontos na competição.
Capítulo XIII – Dos Protestos
Art. 1 – Todos e qualquer protestos deverão ser encaminhado em 02 vias de correspondência (não
sendo aceitos emails) à PRÓ-ESPORTES LTDA, Rua: Ituiutaba – 247 – Fone: 3234-7916 para devida
avaliação, no prazo de até 24 horas (ou primeiro dia útil) após o ocorrido. Não cabe, portanto a
participação da parte envolvida em possíveis julgamentos, só em caso de solicitação prévia.
Pró-Esportes
Rua Ituiutaba, 247 - CEP: 38400-614
Bairro: Aparecida
Telefone: 3234-7916
E-mail: esporte@proesportes.com
Capítulo XIV – Da Comissão de Esportes e Disciplinar
Art. 1 – As COPAS SIM de Futsal, Copa Master e Copa Feminino de Futsal serão organizadas pela PróEsportes e Eventos e coordenada por um comitê do Sistema Integrado Martins que terá como
atribuição, o acompanhamento técnico e disciplinar dos jogos.
Art. 2 – Os casos de má conduta, indisciplina ou técnicos serão apreciados e julgados pelo comitê.
Este Regulamento foi APROVADO EM REUNIÃO TÉCNICA no dia 10 DE AGOSTO DE 2017 em
Uberlândia/MG.
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ANEXO I - DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A FICHA DE INSCRIÇÃO

§ 1º. Os atletas com idade inferior a 18 anos completos deverão apresentar autorização dos pais
ou responsáveis legais, com firma reconhecida em cartório e Xerox do documento do
responsável.

COPA SIM DE FUTSAL 2017
AUTORIZAÇÃO MENOR DE IDADE

Eu, ___________________________________________________________ abaixo assinado, autorizo
______________________________________________________ pelo qual sou responsável, a
participar da COPA SIM (Sistema Integrado Martins) de Futsal Masculino 2017 na equipe:
_____________________________________________.

___________________________________
Assinatura do responsável

RG Responsável: __________________________________

CPF: ____________________________________________

Uberlândia,___ de _____________de 2017.
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