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Capítulo I
Disposições Preliminares
Artigo 1º - O campeonato de Futebol Societ será promovido e organizado pelo Sintsef.
Artigo 2º - Participarão do campeonato as equipes inscritas em tempo hábil e que atendam aos
requisitos e exigências necessários, conforme o regulamento.
Primeiro: A adesão ao regulamento se efetivará após o arbitral, com 01(um) representante de cada
equipe, que o rubricará.
Segundo: A equipe que se inscrever para a disputa do campeonato estará obrigada a participar dos
jogos nas datas e horários marcados.
Artigo 3º - Poderão participar do Campeonato servidores públicos filiados e 07 (sete) convidados, no
total, sendo dois goleiros, sem limite de idade, e mais 05 (cinco) outros com idade acima de 30 anos,
em campo 05 (cinco) convidados com o goleiro.

Capítulo II
Dos Troféus e Títulos
Artigo 4º - O Sintsef entregará troféus e medalhas alusivos ao evento, ao final do campeonato.

Capítulo III
Artigo 5º - O campeonato será regido pelo sistema de pontos ganhos, observando-se os seguintes
critérios:
a) Empate- 01(um) ponto para cada equipe
b) Vitória- 03 (três) pontos para a equipe.

Capítulo IV
Da Organização e Direção do Campeonato
Artigo 7º - O árbitro assessorado pelo representante da rodada, é a autoridade para decidir no campo,
por motivo relevante ou de força maior, a interrupção ou suspensão de uma partida.
Primeiro: uma partida só poderá ser interrompida ou suspensa quando ocorrer um dos motivos que
impeça sua continuação:
a) conflitos ou distúrbios graves no campo ou na arquibancada, com atletas ou torcedores que
venham interferir na partida;
b) mal estado do campo, que torne a partida impraticável:
c) ausência de árbitro (a não ser que haja consenso entre as equipes e se indique um árbitro leigo).
Segundo: nos casos previstos no parágrafo anterior, a partida só será suspensa se, pelo menos, após
quinze minutos de interrupção, não cessar o motivo que impeça sua continuação.
Terceiro: quando a partida for suspensa, definitivamente, por um dos motivos previstos na alínea A
do parágrafo primeiro deste artigo, observar-se-á o seguinte:
a) Se a equipe que houver dado causa à suspensão for na ocasião à ganhadora, será declarada
perdedora pelo escore de 1X0 (um a zero); se for a perdedora, será mantido o resultado do placar.
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b) Se a partida estiver empatada, a equipe que houver dado causa à suspensão, será declarada
perdedora pelo escore de 1X0.
Quarto: os mesários terão que ser do sexo masculino. As partidas serão marcadas apenas com um
juiz, sem nenhum bandeirinha.
Artigo 8º - As partidas suspensas antes de completar 70% do tempo regulamentar, definitivamente,
por qualquer dos motivos na alínea B do parágrafo primeiro anterior, voltarão a ser jogados
integralmente, se nenhuma das equipes houver dado causa à suspensão no momento no momento
em que se deu o fato, cabendo a Diretoria de Esportes designar dia e hora da nova partida
Primeiro: nos casos previstos neste capítulo de adiantamento ou interrupção da partida, deverá o
árbitro, no seu relatório, narrar a ocorrência em todas as suas circunstâncias, indicando os
responsáveis quando for o caso.
Segundo: só poderão participar da nova partida os atletas que tinham condições legais na data da
partida suspensa.

Capítulo V
Da impugnação da validade da partida
Artigo 9º- A equipe que se julgar prejudicada poderá recorrer do resultado da partida, dentro do
prazo de 72 horas após a realização do jogo, através da petição contendo as razões da reclamação,
que deverá ser entregue na secretaria do Clube, mediante protocolo.

Capítulo VI
Artigo 10º- Só poderá participar o atleta que for previamente inscrito, por sua equipe, 48 horas antes
da partida. Sendo que o último dia de inscrição é até 48 horas antes da 6º rodada. O mesmo
acontecerá para mudança de inscrição de atleta.
Artigo 11º- Os atletas filiados ao Sintsef poderão jogar em qualquer equipe do campeonato.
Primeiro: o atleta somente participará se estiver portando camisa calção e meiões nas cores da sua
equipe. O atleta ficará impedido de participar do jogo de sua equipe caso não se identifique com
sua carteira de identidade.
Segundo: O atleta que atuar por uma equipe não poderá se transferir para outra durante o
campeonato.

Capítulo VII
Das disputas
Artigo 12º- As regras vigentes no futebol regerão as disputas, ficando porém, acordado que o número
de participantes por equipes em uma partida será no máximo, de 08(oito) atletas e que o mínimo
permitido para o desenrolar de uma partida será de 06 (seis) jogadores.
Primeiro: As partidas serão disputadas em dois tempos iguais de 30 (Trinta) minutos com intervalos
de 10 (dez) minutos.
Segundo: As equipes poderão inscrever até 20 (vinte) jogadores.
Terceiro: No campeonato, o atleta que for substituído durante o jogo poderá retornar ao mesmo.
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Quarto: Quando da cobrança de falta, fica estabelecida a distância de 06 (seis) passos para a
instalação da barreira.
Quinto: Os jogos serão realizados exclusivamente no campo “ASDNER” (EM ITAPUÃ PROXIMO
AO COLÉGIO LOMANTO JUNIOR), aos sábados pela manhã a partir das 09:00 horas.

Capítulo VIII
Das Informações e Suas Penalidades
Artigo 13º- O primeiro jogo iniciar-se-á de acordo com o horário estabelecido na tabela do
campeonato com 20 (vinte) minutos de tolerância a partir da presença do árbitro em campo para
primeira partida, devendo o diretor da equipe que estiver em campo se dirigir-se aos
organizadores do campeonato, para inicia-se a contagem de tempo.
Artigo 14º - O atleta que for expulso do jogo ou do banco de reservas estará automaticamente
suspenso da partida subseqüente, independente de outras punições.
Artigo 15º - O atleta que for advertido com 03 (três) cartões amarelos estará suspenso
automaticamente por um jogo.
Artigo 16º - A equipe que utilizar jogador em cumprimento de suspensão perderá os pontos em favor
da outra.
Artigo 17º - Em caso de desrespeito, agressão física ou moral aos árbitros, mesários, a Diretoria ou
aos demais presentes, o atleta será suspenso por 02 (dois) jogos.
Artigo 18º - O jogador expulso que tiver recebido, no mesmo jogo, advertência com cartão amarelo,
não terá esta advertência computada.
Artigo 19º - A Diretoria de Esportes do SINTSEF não esta obrigada a apresentar comunicação ao
representante da equipe do atleta que estiver suspenso de uma partida. Esse controle será de
responsabilidade de cada equipe.
Artigo 20º - A equipe que abandonar o campo antes do encerramento do jogo perderá os pontos, para
a outra, independente de outras punições.
Artigo 21º - Não será permitido o uso de chuteiras com birro por nenhum atleta, inclusive o goleiro,
cabendo ao árbitro da partida julgar se se trata de chuteira ou não, devendo esse julgamento ser
acatado pelo atleta.
Artigo 22º - Conforme deliberado na reunião para organização do Campeonato, todas as equipes que
disputarão a competição pagarão uma taxa no valor de R$ 60,00 (cinquenta reais) em todos os
seus jogos. O valor é destinado ao pagamento do juiz, mesário e gandula. Caso não pague a taxa, a
partida não terá início, devendo o mesário tomar as devidas providencias junto ao representante da
equipe que estiver infringindo o regulamento.

Artigo 23º - O campeonato será disputado por 16 equipes divididas em 4 chaves com 4 equipes cada
chave.
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Chave A – FAZ. /PRF / FABEMAC / SINDCARGAS/IBAMA
Chave B – DNOCS/ SINDSAUDE /SINDPREV /TAXISTA
Chave C – INCRA / DOM BOSCOE/ CONAB / EXERCITO
Chave D – MEMORIAL / FJS / DIRETORIA / EBSERH
1ª Fase- As equipes disputarão a primeira fase do campeonato jogando uma chave contra a outra
exemplo, chave A x chave D, chave B x chave C, classificando-se os 1º e 2º colocados das
respectivas chaves para 2ª fase.
OBS: Os primeiros colocados das chaves A,B,C e D jogarão com vantagem do empate na 2ª fase.
2ª Fase – os 1º e 2º colocados nas chaves A, B, C, D, irão disputar a 2ª fase na mesma chave.
Obs: Os 1º colocados jogaram com a vantagem do empate, para disputar a Semi-final.
Ex: 1º da A x 2º A, 1º do B x 2º B, 1º do C x 2º C, 1º do D x 2º D.
Os vencedores dos confrontos das quartas de final irão disputar a semifinal do campeonato em uma
única partida sem vantagem com prorrogação e pênalti.
Semifinal – As equipes vencedoras dos jogos da 2º fase, irão disputar a Semi-final em única partida,
sem vantagem com prorrogação e pênalti.
Exemplo: 5) vencedor do jogo 1 x vencedor do jogo 3
6) vencedor do jogo 2 x vencedor do jogo 4

Os vencedores dos jogos 5 e 6 irão disputar a final do campeonato em um único jogo sem vantagem
Com prorrogação e pênalti.

___________________________________
Pedro dos Santos Moreira
Coordenador de Administração do Sintsef-BA

___________________________________
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