
 
 

 

 

REGULAMENTO GERAL 

TORNEIO DO SERVIDOR DE FUTEBOL SOCIETY 

 

  

 

I – DA FINALIDADE DO REGULAMENTO 
 

Art. 1º O presente regulamento foi elaborado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Sindicato dos 

Servidores da Justiça do Maranhão (Sindjus-MA) com a intenção de normatizar e instruir a realização 

de competição de Futebol Society entre filiados do Sindicato, o Torneio do Servidor. 

 

 

II - DA ORGANIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO 

 

Art. 2º O Torneio do Servidor de Futebol Society será disputado por equipes formadas pelos 

FILIADOS do Sindjus-MA; 

 

§ ÚNICO: As equipes não poderão abdicar da condição de disputantes após o início da competição e 

os atletas das equipes somente serão considerados apresentados mediante preenchimento e envio da 

ficha de inscrição que se encontra disponível no Portal Sindjus-MA, sítio do Sindicato na Internet; 

 

Art. 3º Forma de Disputa: 

 

§ 1º As equipes jogarão entre si, em turno único. 

 

§ 2º Os jogos serão em caráter eliminatório, em caso de empate no tempo normal, haverá cobrança 

de três (3) penalidades alternadas para cada time, persistindo o empate haverá cobranças alternadas 

de pênaltis até que haja um vencedor. 

 

§ 3º Os confrontos das equipes será definido por meio de sorteio. 
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III - DAS INSCRIÇÕES DE EQUIPES E ATLETAS 

 

Art. 4º A equipe deverá inscrever o mínimo de seis (6) atletas e máximo de quinze (15) atletas. 

 

Art. 5º Um jogador inscrito por uma equipe somente poderá participar dos jogos desta mesma equipe. 

E será eliminado do torneio se transgredir este artigo. 

 

Art. 6º A equipe que incluir em uma partida atleta que tiver jogado em outra equipe, ou cuja inscrição 

não estiver ou for regular, será eliminada da competição. 

 

Art. 7º Para a inscrição dos atletas e equipes é obrigatório o preenchimento da ficha. 

 

§ 1º A inscrição deverá ser efetuada durante o período determinado pela Secretaria de Esportes e 

Lazer do Sindjus-MA. 

 

 

 

Art. 8º Os representantes de cada equipe devem entregar à Secretaria de Esporte e Lazer do Sindjus-

MA, via e-mail ou por correspondência física, a lista com o nome dos atletas integrantes da sua equipe. 

 

 

IV - DO EQUIPAMENTO DOS TIMES 

 

Art. 9º As equipes deverão se apresentar devidamente uniformizadas para os jogos. 

 

Art. 10º os equipamentos obrigatórios são: 

 

1) Camisas padronizadas e numeradas 

2) Calções padronizados 
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3) Chuteiras society ou chuteiras com travas. (OBS.: Ficando vetado o uso de travas de ferro) 

 

§ ÚNICO: A equipe que não cumprir este artigo será automaticamente eliminada. O placar será de 

um (1) a zero (0) e o gol será computado para o goleiro titular da equipe adversária e registrado em 

súmula. 

 

Art. 11º O goleiro deverá obrigatoriamente usar camisa diferente das demais. 

 

Art. 12º É proibido aos jogadores durante a realização das partidas da sua respectiva equipe, utilizar: 

brincos, piercings, anéis, correntes, relógio e qualquer outro objeto de mesma natureza. 

 

Art. 13º Somente se ocorrer igualdade de uniformes em um jogo, poderão ser usados coletes 

pertencentes ao Sindjus-MA e, por sorteio, será definida qual equipe trocará as camisas, ficando o 

representante da equipe responsável pela devolução dos coletes. 

 

V - DA COMPETIÇÃO 

 

Art. 14º Os jogos terão duração de 20 minutos corridos, divididos em dois períodos iguais de 10 

minutos e sem intervalo. 

 

Art. 15º Cada equipe será composta por seis (6) jogadores, sendo um (1) goleiro. 

 

Art. 16º O número mínimo de jogadores para o início ou continuação de uma partida será de três (3) 

atletas. 

 

Art. 17º Não haverá limite para o número de substituições. 
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Art. 18º As substituições de jogadores poderão ser feitas a qualquer tempo do jogo e não serão 

anotadas na súmula do jogo, devendo ocorrer no meio de campo, exceto em caso de contusões ou 

similares 

 

Art. 19º O jogador substituído poderá retornar ao jogo. 

 

Art. 20º Haverá tolerância de no máximo cinco (5) minutos para o início do jogo 

 

 

 

VI - DAS EXPULSÕES E DO NÃO COMPARECIMENTO 

 

Art. 21º O jogador expulso de uma partida cumprirá a suspensão automática de um (1) jogo na partida 

imediatamente posterior, e estará sujeito a penalidades. Caso a expulsão seja de caráter muito 

agressivo, ou por conduta de brigas, o fato será analisado pela Secretaria de Esporte e Lazer, 

juntamente com os representantes das equipes ainda em atividade no Torneio. 

 

Art. 22º A equipe que deixar de comparecer para jogar qualquer partida de qualquer fase, ou não 

atender o art. 16 será eliminada do campeonato por W x O. 

 

Art. 23º Atletas, técnicos ou representantes de equipe, inscritos em determinado time, mesmo não 

uniformizados, poderão ser citados na súmula de jogo e penalizados se necessário. 

 

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24º Os jogos serão dirigidos por árbitros externos contratados pelo Sindjus-MA. 

 



 
 

 

 

REGULAMENTO GERAL 

TORNEIO DO SERVIDOR DE FUTEBOL SOCIETY 

Art. 25º O árbitro é a autoridade competente para suspender, cronometrar e acrescentar minutos no 

jogo. 

 

Art. 26º O árbitro escalado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Sindjus-MA não poderá ser 

impugnado pelas equipes. 

 

Art. 27º A premiação do Campeonato de Futebol Society será: 

 

1º lugar – Troféu, medalhas, 2 caixa de cerveja 

 

2º lugar – Troféu, medalhas, 1 caixa de cerveja 

 

3º lugar – Troféu, medalhas, 1\2 caixa de cerveja 

 

Atleta artilheiro – Medalha e troféu 

 

Goleiro menos vazado - Medalha e troféu 

 

 

 

 

Art. 28º Somente concorrerá ao troféu de goleiro menos vazado o atleta que tiver participação na 

posição de goleiro em pelo menos 80% dos jogos. 

 

Art. 29º Para apuração do artilheiro, goleiro menos vazado, serão considerados todos os jogos, 

inclusive as finais. 

 

§ 1º Os gols feitos e sofridos nas cobranças de penalidades, após o término do jogo, não serão 

computados na artilharia ou saldo. 
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Art. 30º - Após a 7ª falta coletiva em um determino período do jogo, a 8ª será batida de local 

preestabelecido sem barreira (tiro livre). 

 

Art 31º - As faltas de campo serão punidas das seguintes formas: 

 

I - cartão amarelo: advertência; 

II - cartão azul: suspensão do atleta por 2 minutos sem substituição 

III - cartão vermelho: o jogador é expulso e não poderá ser substituído. 

 

§ 1º O atleta que acumular dois cartões amarelos em jogos distintos, cumprirá suspensão automática 

de um (1) jogo. 

 

§ 2º O atleta que receber um cartão vermelho, cumprirá suspensão automática de um (1) jogo. 

 

Art. 32º Somente os atletas, que estiverem jogando poderão permanecer dentro de campo durante a 

partida. 

 

§2º O atleta expulso poderá ficar no banco de reservas. 

 

§3º O atleta que transgredir este artigo estará sujeito às penalidades impostas pelo Sindjus-MA. 

 

Art. 33º Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Secretaria de Esporte e 

Lazer, juntamente com os representantes das equipes ainda em atividade na competição. 

 

Art. 34º O presente regulamento entra em vigor na presente data. 

 

Marcos Gilson Ferreira Amaral 

Secretário de Esporte e Lazer 
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