
 

 
Copa Itamed Trabalhadores da Saúde 

de Futebol Society 2019 
            

REGULAMENTO EXTRA OFICIAL DA COMPETIÇÃO 

I – DA FINALIDADEE DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

Artigo 1º - Este Regulamento é o conjunto das disposições que regem a Copa Itamed   

Trabalhadores da Saúde de Futebol Society, promovido pelo Sindicato dos Empregados em 

Estabelecimento e Serviços de Saúde de Foz do Iguaçu e Região SEESSFIR. Na data de 

15/07/2019 lança a Copa Itamed Trabalhadores da Saúde de Futebol Society 2019 com 

seu pontapé inicial dia 10 de agosto de 2019. As inscrições serão do dia 15/07/19 a 02/08/19. 

O arbitral acontecerá no dia 05 de agosto de 2019, na sede do Sindicato as 19:30 horas onde 

os representantes das equipes convidadas e confirmadas decidiram em assembleia as 

principais regras deste regulamento.   

  

Artigo 2º - Este Campeonato tem por finalidade, desenvolver o espírito social através da 

prática sadia do esporte, bem como propiciar aos associados, trabalhadores da saúde com suas 

contribuições sindicais em dias e convidados lazer e divertimento entre seus pares.   

  

Artigo 3º - Todos os participantes desse Campeonato serão considerados conhecedores das 

regras da Confederação Brasileira de Futebol Society e deste Regulamento, e assim se 

submeterão a todas as consequências que dele possam emanar.  

  

II – DAS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS  

  

Artigo 4º - As inscrições dos atletas, somente do sexo masculino, serão feitas através de 

formulário próprio do Campeonato no período de 15 de julho a 02 de agosto de 2019.   

  

Artigo 5º - Só poderão participar do Campeonato atletas funcionários dos estabelecimentos de 

Saúde de Foz do Iguaçu e Região, associados ao Sindicato e equipes convidadas. 

Aqueles funcionários que fizeram carta de oposição aos descontos das contribuições sindicais 

em 2019 não poderão participar do campeonato. 

  

 Parágrafo Primeiro - serão considerados trabalhadores da saúde os empregados 

que:  

 Item 01 –  que trabalhem em hospitais, clínicas, farmácias, laboratórios farmacêuticos, 
serviços sociais, empresas do ramo de distribuição de medicamentos, profissionais de saúde 
em geral, aposentados, empregados do ramo de saúde que trabalhem para empresas 
terceirizadas dentro de estabelecimentos de saúde ex: (vigias, tec. raio x, zeladoria, serviços 
de portaria, impressão, trabalhadores de cooperativas médicas que trabalham na sede 
administrativa, bobeiros e Samu) os demais casos serão julgados para comissão organizadora.  
  



 Paragrafo segundo – Está liberada a inscrição de até quatro (04) atletas por time que não 

sejam da área de saúde, sendo três (03) atletas que não fazem parte da área da saúde mais 

um (01) goleiro.  

  

  Parágrafo Terceiro – Documentação necessária para a inscrição do atleta:  

  

• Xerox da carteira de motorista e ou RG com foto. 

• Pen drive contendo as fotos digitalizadas de todos os atletas de perfil, estilo 3x4, 

nítida, com a identificação de cada atleta, os atletas que não são da área da saúde 

devem estar identificados dentro de uma pasta separada no pen drive. 

 

  

O atleta que não estiver com a documentação em ordem não terá sua inscrição 

efetivada.  

  

Parágrafo Quarto - A taxa de inscrição de cada equipe será de R$ 350,00. 

 

4.1 – O Valor arrecadado será para custear, bolas, pagamento da organização e demais 

despesas com a competição.  

  

 Parágrafo quinto – O Prazo para inscrição vence às 17h00min horas do dia 02 de agosto, na 

sede do Sindicato sito Av. Engenheiro Rebouças 1170 Centro. 

As equipes que não estiverem com as inscrições em conformidade com este 

regulamento, serão notificadas no prazo de 24 horas para regularização do mesmo; passado 

este prazo a equipe será considerado desistente da competição ou com atleta não terá sua 

inscrição efetivada.  

  

III – DAS EQUIPES  

  

Artigo 6º - Participarão desse Campeonato até 8 equipes. 

Artigo 7º - Cada equipe será composta de no máximo 15 jogadores.   

  

Artigo 8º - As equipes deverão se apresentar no campo de jogo, rigorosamente no horário 

determinado em tabela que será publicada com no mínimo 48 horas de antecedência, as 

equipes deverão estar uniformizadas, com CHUTEIRAS SOCIETY, MEIÃO, CALÇÕES 

PREDOMINANTEMENTE DA MESMA COR E CAMISAS NUMERADAS, não sendo permitida a 

participação no jogo de nenhum atleta que se apresentar em desigualdade com o uniforme da 

sua equipe.   

Artigo 9° - Não é permitido o uso de chuteiras com travas altas. As mesmas usadas em jogos 

de futebol de campo. 

Artigo 10º - Não é obrigatório o uso da caneleira. Mas, fica a critério de cada atleta o uso da 

mesma para sua segurança e integridade física durante o jogo. 

  

Parágrafo Primeiro - Uma partida deve ser disputada por duas equipes, cada uma 

composta OBRIGATORIAMENTE de 07 atletas, onde um dos quais, será o goleiro.  

  

Parágrafo Segundo - Não é permitido o início da partida sem que as equipes tenham, 

CADA UMA, 05 atletas no campo de jogo, nem sua continuação ou prosseguimento se uma 

das equipes ou ambas, ficar reduzida a menos de 04 (quatro) atletas no campo de jogo.  

  

Artigo 9º - A partida terá início, após autorização do árbitro, quando um atleta da equipe 

beneficiada com a saída, movimentará a bola que deve estar imóvel no centro do campo, EM 

QUALQUER DIREÇÃO.   



 

  

Parágrafo Primeiro - Não valerá gol DIRETAMENTE de início, reinício ou após a 

marcação de um gol;   

  Parágrafo Segundo - Tiro Livre ou falta é aquele através do qual pode ser marcado um 

gol diretamente.  

  

  

IV - LOCAL, DATA E HORÁRIO DOS JOGOS  

  

Artigo 10º – Os jogos serão realizados no campo de futebol da Associação dos Empregados 

da Fundação de Saúde Itaiguapy (Assefy).  

  

Artigo 11º - O Campeonato terá Início no dia 10 de agosto de 2019.  

  

 Parágrafo Primeiro – A tabela com os jogos será publicada com 48 horas de antecedência. 

Serão avisados os representantes legais dos times, mensagem e/ou redes sociais. Após 

anunciado a tabela dos jogos não serão mais alterada, será utilizado o aplicativo COPA FACIL 

ao qual poderá ser baixado no playstore ou apple store do celular. 

  

Artigo 12º - Os jogos serão aos sábados, sendo 03 (três) jogos por rodada. Haverá um rodizio 

dentro das equipes em relação ao início dos jogos. Horário dos jogos serão:  

 

1º jogo (15h00);  

2º jogo (16h00); 

3º jogo (17h00); 

 

Parágrafo Primeiro – Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos apenas para o início do 

primeiro jogo da primeira rodada. Para os demais jogos não haverá tolerância. Caso a equipe 

não compareça no horário será considerada perdedora por W.O.  

  

 Parágrafo segundo – Os jogos terão a duração de 50 (cinquenta) minutos, divididos em 02 

(dois) tempos de 25 (vinte) minutos cada, com intervalo entre eles de 10 (dez) minutos e 

também nas fases finais  

 

Parágrafo terceiro A equipe deverá obrigatoriamente ter um representante na linha 

lateral do campo que será responsável pela conversação e diálogo com o árbitro, apontador e 

seus jogadores.   

Caso o responsável for um atleta componente da equipe este obrigatoriamente 

deverá ser o capitão da equipe onde responderá por toda conversação entre equipe e 

arbitragem. Este poderá atuar no jogo normalmente.  

  

 Parágrafo quinto – Os jogos serão impreterivelmente aos sábados mesmo com condições 

climáticas adversas. Caso haja o cancelamento dos jogos todas as equipes que estiverem 

relacionadas para a rodada serão avisadas com no mínimo 02 (duas) horas de antecedência. 

Os responsáveis pelas equipes serão avisados via contato telefônico, redeis sociais etc., 

cabendo ao mesmo comunicar aos atletas de sua equipe sobre o cancelamento do jogo.  

 

 

 

  

 



V – DA PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS  

  

Artigo 13º – O atleta só poderá participar do jogo devidamente uniformizado, se 

apresentando rigorosamente no horário previsto para seu início com a documentação exigida 

para sua identificação junto ao apontador do jogo.  

  

Artigo 14º – O atleta deverá jogar pelo menos 01 partida na fase classificatória para ter o 

direito de competir na fase final da competição.  

Artigo 15º – Está proibido à troca de uniforme “camiseta” entre os atletas durante o jogo.  

  

Artigo 16º – O atleta com odor etílico e ou em condições declaradas pelo juiz suspeitas, não 

poderão participar do jogo cabendo no ato ao árbitro contatar o responsável pela equipe para a 

alteração deste atleta no campo de jogo.  

  

Artigo 17º - O atleta que não apresentar sua documentação antes do início do jogo 

não poderá iniciar jogando salvo com o consentimento do representante do time 

adversário. O atleta terá até o intervalo entre o primeiro e segundo tempo para 

providenciar a documentação. Caso não seja apresentada antes do início do segundo 

tempo, o atleta não estará autorizado a participar da partida no segundo tempo.  

  

   

VI – FORMA DE DISPUTA   

  

Artigo 18º - O vencedor da partida recebera 03 (três) pontos. Em caso de empate 01 (um) 

ponto para cada equipe. O perdedor não recebera ponto.   

  

Parágrafo Primeiro – O Campeonato será dividido nas seguintes fases: Fase de 

Classificação jogando todos contra todos, fase semi-final e finais. 

  

  

VII – CRITÉRIO DE DESEMPATE.  

  

EMPATE ENTRE DUAS OU MAIS EQUIPES:  

1) Classificar-se-á a equipe que obtiver o maior número de vitórias;   

2) Confronto direto caso houver.  

3) Persistindo ainda o empate será classificada a equipe que obtiver o maior saldo de 

gols;  

4) Persistindo ainda o empate será classificada a equipe que obtiver o maior número de 

saldo de gols marcados;  

5) Persistindo ainda o empate, a equipe com menor número de cartão vermelho; 6) 

Persistindo ainda o empate, a equipe com menor número de cartão amarelo; 7) 

Persistindo ainda o empate, a decisão será por sorteio.  

  

  

  

  

Artigo 19º – Todas as regras estabelecidas dentro do campo de jogo serão embasadas no 

regulamento da Confederação Brasileira de Futebol Society.   

  

Parágrafo Primeiro – Em virtude do campo onde serão executadas as partidas não ter 

as dimensões oficiais, algumas regras serão incluídas e adaptadas:  

  

  



 Item 01 – Não existirá área específica e sim uma zona para o goleiro. Ao marcar a 

falta dentro desta área, não será penalidade e sim falta com direito a tiro livre na 

linha da área do goleiro. A bola será recuada na mesma direção onde foi marcada a 

infração.   

  

 Item 02 – Após a quinta falta sendo ela a sexta e as demais as cobranças serão executadas o 

tiro livre da linha de saída. Linhas paralelas e equidistantes em 5 m da linha central 

devem ser traçadas duas linhas de 5 m, uma em cada metade do campo, de forma 

que, se for traçada uma linha perpendicular na metade desta linha, coincidirá com o 

centro do campo e serão chamadas “Linhas de Saída”.  

  

 Item 03 – Serão utilizados os cartões VERMELHO E AMARELO com suas seguintes 

penalidades:  

Cartão Amarelo – Atleta que acumular 02 (dois) cartões amarelos, estará 

suspenso do próximo jogo.  

  

  Cartão Vermelho – Suspensão automática de 01 (um) jogo, podendo ser demais partidas, 

caso necessite julgamento.  

  

 Item 04 – O atleta recebeu o 1º cartão amarelo no 1º jogo, logo no 2º jogo ele recebe cartão 

amarelo e o vermelho no mesmo jogo ele ficará suspenso um jogo pelo cartão vermelho, mas 

não elimina o 1º cartão amarelo recebido no 1º Jogo.   

  

Parágrafo segundo – Atletas e/ou representantes das equipes que agredir fisicamente 

ou verbalmente árbitros ou atletas de outras equipes antes, durante o jogo ou após o término 

do jogo nas dependências da Assefy, estará sujeito a punições imposta pela Comissão 

Organizadora ou será desligado da competição.  

  

Item 01 – Conforme o regulamento oficial a regra 14, item B menciona; O atleta deve usar 

ambas as mãos, executando o arremesso de forma que a bola venha de trás do seu corpo, passando sobre 

sua cabeça. A bola está em jogo tão logo ultrapasse as linhas demarcatórias do campo. Adaptaremos 

esta regra da seguinte forma;  

Escanteio será cobrado com os pés. Após execução do escanteio caso a bola entre 

na meta de gol diretamente sem tocar em qualquer atleta será considerado gol. Exemplo 

“gol olímpico”.   

    

 Item 02 – Apenas os cartões amarelos serão zerados para fase final. Caso o atleta 

tenha recebido um cartão vermelho no jogo que antecede a fase final e sua equipe 

avançar o atleta punido cumprirá a suspensão no próximo jogo. 

  

   

  

VIII– DAS REPRESENTAÇÕES E RECURSOS  

  

Artigo 22º – Toda e qualquer representação ou recurso deverão ser enviadas para o 

e-mail marcos.edu.fisica@gmail.com.  

  

Artigo 23º – Somente os representantes das equipes poderão apresentar e assinar os 

recursos, não sendo aceito nenhum recurso apresentado por outro atleta da equipe.  

 Artigo 24º – As representações ou recursos deverão ser apresentados até às 18h00 (dezoito 

horas) do 1º (primeiro) dia útil após a realização do jogo, após esse prazo o resultado estará 

automaticamente homologado, não cabendo mais recursos ou representações.  

  



Artigo 25º – Os recursos ou representações serão julgados pelo Departamento de Esportes 

que organiza este campeonato.  

  

Artigo 26º – As decisões serão tomadas e repassadas pôr e-mail para o representante da 

equipe reclamante, e caso haja contestação sobre o veredicto, os mesmos deverão respeitar o 

prazo de 02 (dois) dias úteis para solicitar um novo julgamento.  

  

  

IX – DA PREMIAÇÃO  

1) Troféu, medalhas e 10 cx cervejas lata para a equipe Campeã.  

2) Troféu, medalhas e 5 cx cervejas para a equipe Vice-Campeã.  

3) Troféu, medalhas e 2 cx cerveja para o 3º Lugar.  

4) Goleiro menos vazado.  

5) Artilheiro da competição.  

6) Equipe Fair Play.  

  

  

XI - DA ARBITRAGEM  

  

Artigo 27º - Os árbitros serão designados pela organização do evento.  

  

   

XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

Artigo 28º – Será considerada mandante a equipe que se encontrar à esquerda na tabela de 

Jogos. Caso haja coincidência na cor dos uniformes, caberá a esta a troca dos mesmos, ou 

colocar um colete oferecido pelo clube que a diferencie da equipe adversária.  

  

Artigo 29º – Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pelos representantes do 

Departamento de Esportes que organiza o campeonato e pela diretoria da SEESSFIR.  

  

Artigo 30º – Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

  

Artigo 31º – A equipe que tiver em seu quadro, um atleta que venha denegrir a imagem da 

arbitragem, da instituição sindicato da saúde e do evento, terá suas atitudes julgadas pela 

comissão organizadora.  

  

  

  

             

 

 
 

 Foz do Iguaçu, 15 de julho de 2019.  

  


