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TORNEIOS DE FUTEBOL 

REGULAMENTO E INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 
 

1. As inscrições serão feitas por ordem de chegada. 

2. Preferencialmente, as inscrições serão assim divididas: 50% inscrições para times de 

empresas associadas ao Sicepot-MG e 50% inscrições para times de empresas 

associadas ao Sinduscon-MG. Caso haja sobra de vagas de inscrições de empresas 

ligadas a um Sindicato, a mesma será repassada para o outro Sindicato. 

3. A empresa deverá confirmar a sua inscrição no Torneio de Futebol no Sindicato a qual 

ela é filiada e onde foi feita a inscrição: Sicepot-MG (31) 2121-0435 e Sinduscon-MG 

(31) 3253-2666. 

4. Os realizadores do evento informarão às associadas, por e-mail e pelo site, o 

encerramento das inscrições para o torneio, assim que as vagas forem  preenchidas. 

5. Data dos torneios: 19 de agosto de 2017  

6. Horário de início dos torneios: 8:30 horas 

7. Prazo previsto para o término dos torneios: 13:00 

8. A tabela dos jogos com os horários será fornecida até 3 (três) dias antes do evento 

para as empresas participantes do torneio. 

9. Os times deverão estar presentes no campo, local do torneio, com uma antecedência 

mínima de 30 minutos do horário de seu jogo. 

10. As primeiras empresas da chave dos jogos deverão estar atentas com o horário. Se 

houver fila na porta do evento, os jogadores dos quatro primeiros times deverão 

procurar algum organizador para terem preferência na entrada.  

11. Os jogos poderão ser antecipados bem como o tempo de jogo reduzido de acordo 

com a necessidade, portanto todas as equipes deverão permanecer no local do jogo 

durante todo o evento.  

12. Os jogadores dos times deverão estar uniformizados. 

13. O torneio será conduzido por árbitro especializado, sendo que o mesmo é soberano 

na condução dos jogos. 

14. Sistema de competição: eliminatória simples, quem perder está  fora e quem ganhar 

continua sequencialmente até o final. 
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15. Caso aconteça um empate, a decisão será por pênaltis, com série de 03 cobranças. 

16. O jogador expulso (cartão vermelho) será eliminado do evento. 

17. Premiação: 

- O time vencedor (1º lugar) receberá um troféu e medalhas relativas à 1ª colocação; 

- O time vice-campeão (2º lugar) receberá medalhas relativas à 2ª colocação; 

- O terceiro lugar receberá medalhas relativas à 3ª colocação. 

18. As partidas serão nos horários pré-estabelecidos e a equipe que não estiver no local de 

jogo será considerada desistente e perderá o jogo por WxO.  
 

Obs.: Todos os casos omissos serão resolvidos no local pelo coordenador técnico da equipe SESI. 

 

FUTEBOL SOCIETY 
 

1. Número máximo de equipes: 12 equipes. 

2. Local: Dois campos de grama do Clube SESI/Betim – ao lado do espaço reservado para o evento. 

3. Os times são formados por no máximo 10 atletas (5 jogadores linha, 1 goleiro e 4 

reservas), 1 técnico e 1 auxiliar. 

4. Chuteira: sem trava de futebol society ou tênis 

5. Tempo do jogo: 20 minutos, divididos em 2 tempos de 10 minutos com virada de campo 

sem intervalo. 

 

FUTSAL 
 

1. Número máximo de equipes: 12 equipes. 

2. Local: duas quadras do Clube SESI/Betim. 

3. Os times são formados por 07 atletas (1 goleiro e 4 jogadores de linha e 2 reservas), 1 

técnico e 1 auxiliar. 

4. Tempo do jogo: Jogos com 02 tempos de 10 minutos com virada de campo sem intervalo. 

 
 

 


