REGULAMENTO TÉCNICO - FUTEBOL SOCIETY
Art. 1º O Torneio de Futebol Society tem por finalidade: A congregação da força de trabalho, o fortalecimento dos laços de amizade
e a camaradagem sadiamente disputada.
II DA ORGANIZAÇÃO – SINDIPETRO-BA SETOR PRIVADO
Art. 2º O torneio será disputado por 08 equipes no sistema de mata, mata.
Art. 3º As equipes serão compostas Atletas que comprove fazer parte da FORÇA de trabalho do Sistema Petrobras. Crachá funcional e ou
contra cheque atualizado do mês anterior da competição.
Art. 4º A equipe que incluir em uma partida atleta que tiver jogado em outra equipe, ou que não esteja regularmente inscrito perderá os
pontos em favor da equipe adversária e será eliminado da competição
Art. 5º As equipes deverão se apresentar devidamente uniformizadas para os jogos.
Art. 6º OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS SÃO:
1) camisas padronizadas e numeradas ;
2) calções padronizados;
3) meias padronizadas;
4) Os atletas deverão utilizar calçado tipo society ou tênis, sendo vedado o uso de chuteiras com Birro ou jogar descalços.
5) O uniforme de jogo será o seguinte: camisas com mangas e números às costas de 01 a 99; calção (não sendo permitido o uso de
shorts, bermudas, calções de banho, calções com fivelas ou argolas e similares); meiões (não sendo permitido o uso de meias comuns
ou soquetes). O goleiro poderá usar a calça do agasalho.
Art. 7º Os jogos terão duração de 40 minutos corridos, divididos em dois períodos iguais de 20 minutos e intervalo de 10 minutos,
persistindo empate, teremos cobranças de pênalti alternadas, 3 penalidades por equipe, empatando será realizado 01 cobrança alternada
até conhecer o vencedor.
Art. 7.1 A final será realizada no períodos iguais de 25 minutos com intervalo de 10 minutos.
Art. 8º Cada equipe poderá inscrever 25 Atletas no máximo, (sendo no mínimo 50% filiados ao Sindipetro-BA).
Art.8.1 Cada equipe poderá enxertar (05) atletas de outra empresa que comprove vinculo + que sejam filiado ao SINDIPETRO-BA.
Art. 9º O número mínimo de jogadores para o início ou continuação de uma partida será de 05 atletas.
Art. 10º Não haverá limite de substituições, as substituições de jogadores poderão ser feitas em qualquer tempo do jogo e
não serão anotadas na súmula do jogo, devendo ocorrer dentro do espaço delimitado no campo.
Art. 11º O jogador expulso de uma partida cumprirá a suspensão automática de
um (01) jogo na partida imediatamente posterior, e estará sujeito as penalidades. Caso a expulsão
seja de caráter muito agressivo ou por conduta de brigas.

REGULAMENTO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY
Art. 12º Após a 7ª falta, já a 8ª será batida de local preestabelecido sem barreira. O local preestabelecido será marcado a 12 (doze) metros
da linha de gol. As faltas de campo serão punidas das seguintes formas: cartão amarelo: advertência; cartão
vermelho: o jogador é expulso e não poderá ser substituído.
Art. 13º O atleta que acumular três cartões amarelos em jogos distintos, cumprirá suspensão automática de 01 jogo.
Art. 14º O atleta expulso não poderá ficar no banco de reservas, e nem atrás do gol e em nenhuma área que de acesso a campo de jogo.
Art. 15º Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, e sua decisão será final e irrecorrível.
Art. 16º A premiação do Campeonato de Futebol Society será:
• Troféu e medalha para o 1º lugar campeão + (Material completo para equipe);
• Vice campeão 2º lugar, Troféus e Medalhas;
• Troféu para o atleta artilheiro;
• Troféu para o goleiro menos vazado;
• Troféu para o melhor jogador;
• Troféu jogador revelação;

Art. 17º O árbitro é a autoridade competente para adiar ou suspender um jogo, se houver
motivo de relevância, e sendo maior autoridade onde qualquer decisão tomada pelo mesmo não será revogada.
Art. 18º Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para o início do primeiro jogo, sendo os demais realizados a seguir no
horário constante na tabela oficial, cada equipe deverá entregar a relação dos atletas com 20 minutos de antecedência as suas
respectivas partidas .
Somente se ocorrer igualdade de uniformes em um jogo, poderão ser usados coletes pertencentes ao SINDIPETRO-BA, e, por sorteio,
será definida qual equipe trocará as camisas, ficando o representante da equipe responsável pela devolução dos mesmos à gerência da
Art. 19º O representante de equipe deverá entregar a coordenação na mesa, antes do primeiro jogo do campeonato , os documentos
requisitado de todos os atletas inscritos (RG ou CNH + CRACHÁ IDENTIDADE FUNCIONAL ou CONTRA CHEQUE) + a LISTA da equipe.
Art. 20º Cada equipe terá um tempo técnico de 1 (um) minuto, em cada período de jogo, exceto na prorrogação na partida final.
Art. 21º Cada equipe será composta de 9 (Nove ) atletas, inclusive o goleiro, e caberá a um deles a função de capitão, como
representante de sua equipe perante ao árbitro e ao mesário, não podendo iniciar, continuar ou finalizar o jogo com número inferior a
5 (cinco) atletas.
Art. 22º Nas cobranças de faltas a distância da barreira em relação à bola será de 7 (sete) metros.

