
REGULAMENTO GERAL DO 5º TORNEIO DE FUTEBOL 
SUIÇO SITICOM JOAÇABA-2018

Art. 1º- O 5° Torneio de Futebol suíço será promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário de Joaçaba em parceria com a FETICOM, NOVA 
CENTRAL SC ,CONTRICOM, e com o apoio do Prefeitura Municipal de Herval D oeste  e 
tem por objetivo principal o congraçamento dos trabalhadores da categoria, aliada a formação 
do caráter do espírito de equipe e do respeito às normas por todos os participantes. 

Art. 2º- As equipes participantes e as pessoas a elas vinculadas que participarem do 5ºtorneio 
de Futebol Suíço serão consideradas conhecedoras deste regulamento, e assim submeter-se-ão 
sem reserva alguma a todas as suas disposições e as consequências que delas possam emanar.

Art. 3º- É de competência da diretoria do SITICOM de Joaçaba-Sc a coordenação do referido 
torneio.

Art. 4º- O Torneio de Futebol Suíço será emHerval D Oeste  no dia 29 de Setembro de 2018.

Parágrafo único: As equipes deveram se apresentar as 08h30min  no local da competição . 
Quem não se apresentar estará sujeita a perca por W O .

Art. 5º- As fichas de inscrições, juntamente com o regulamento deverão ser retiradas no 
sindicato ou solicitadas pelo e-mail: secretaria@siticomjoacaba.org. 

Art. 6º- As inscrições deverão ser feitas até o dia 21 de Setembro de 2018 na sede do sindicato 
ou enviados para o e-mail do sindicato.

Art. 7º- Ter pelo menos 02 sócios no sindicato até o mês de abril. Ser trabalhador do ramo da 
Construção Civil ou do Mobiliário nas cidades que o sindicato tenha base. As empresas que 
não contenham o numero de trabalhadores suficientes para formar um time, permitindo 
também autônomos que forem filiados até o dia 15 de abril 2018, poderão se juntar a outras 
empresas do ramo que também não tenham quantidade de trabalhadores suficientes para 
montar um time. Será permitido as empresas formarem mais de uma equipe. 

Paragrafo: Os almoços dos jogadores não sócios e  convidados serão de responsabilidade dos 
coordenadores dos times ou deverá ser comprados diretamente no sindicato ate o dia 21 de 
setembro , o siticom não arcara com estas despesas .

Art. 8º- Os jogos serão realizados campo municipal de Herval D Oeste no bairro HUPP em 
Joaçaba, conforme a tabela elaborada e sorteio pela entidade promotora da competição.

Art. 9º - O torneio será regido pelo disposto neste regulamento, seu anexo e fórmula de 
disputa.

Art.10 – As equipes deverão se apresentar para os jogos devidamente uniformizados. 

( camisa, calção e meias.).

Art.11- É proibido o uso de chuteiras com travas, podendo o atleta jogar com o tênis próprio 
de suíço, tênis comum.  

Art.12- Somente permanecerão no banco de reservas, atletas reservas, técnico, massagista e 
um dirigente, todos devidamente identificados na mesa.



Art.13- Qualquer atleta e dirigente uma vez relacionada em súmula, poderão se incorporar ao 
banco de reservas, mesmo no desenrolar da partida, comunicando sua entrada ao mesário.  

Art.14- A inscrição de atletas, no máximo de 10 por equipe, poderá ser efetuada no decorrer 
do torneio, até que atinja o número Máximo permitido conforme inscrição anterior já 
estabelecida. 

Art.15- Somente terão condições de participarem do jogo, atletas e dirigentes devidamente 
identificados.

Art.16- Os jogos terão a duração de 30 minutos divididos em dois períodos de 15 minutos 
com intervalos de 5 minutos.

Art.17- Para que uma partida seja iniciada, as equipes terão que ter no mínimo 5 jogadores 
para participar do torneio até o seu final, sem que tal fato acarrete nas penalidades previstas 
neste regulamento.

Art.18- O atleta ou dirigente, que agredir ou tentar agredir o árbitro, mesário ou atleta 
adversário, estará eliminado do Torneio e será julgado pela Comissão Disciplinar.

Art.19- As indisciplinas cometidas por atletas e dirigentes durante a partida serão penalizadas 
mediante o seguinte critério:

a) Cartão Vermelho (um cartão) ficará suspenso por dois jogos da sua equipe, 
e estará sujeito a aplicação das penalidades previstas pela organização;

b) Cartão Amarelo (três cartões) ficará suspenso da próxima partida da sua 
equipe.

Art.20- Quando houver coincidência de uniformes caberá à equipe que estiver à esquerda da 
tabela de jogo providenciar a troca de uniforme, no tempo máximo de 15 (quinze) minutos.

Art.21- PREMIAÇÃO: pelo mérito alcançado na competição, as equipes campeãs, vice-
campeã e terceira, serão premiadas com 01 (um) troféu e medalhas para cada atleta inscrito. 

 Paragrafo único: O goleiro menos vazado será contabilizado/considerado somente as partidas  
das semifinais ,o artilheiro  será considerado desde  início do torneio para fins de premiação .

Art.22- O SINDICATO não se responsabilizará por quaisquer lesões, fraturas ou escoriações 
que por ventura possam ocorrer no transcurso do Torneio, ficando o atleta responsável por si 
próprio.

Joaçaba , SC, 03 de Agosto   de 2018

Comissão Organizadora 

ANEXO AO REGULAMENTO DO 5º TORNEIO DE SUIÇO SITICOM JOAÇABA-2018

 O Torneio será disputado em 03 chaves, onde as equipes se enfrentarão dentro das chaves, se 
classificando a melhor colocada do grupo 1 e a segunda colocada do grupo 1 e a melhor 
colocada do grupo 2 e melhor coloca do grupo 3  de cada chave para a próxima fase. 

 Em caso de empate será decido nos pênaltis logo após o encerramento da partida. Segue 
pontuação e o critério será: 



 Em caso de briga ou embriagues identificado pela coordenação o atleta será eliminado e a 
equipe será julgada  pela coordenação se permanece ou não na competição .

Pontuação. 

 VITORIA 03 POTOS
 DERROTA 00 PONTO

Para efeito de classificação entre duas equipes com a mesma pontuação serão 
observados os seguintes critério de desempate dentro de cada etapa
A: Confronto direto
B: maior  numero de vitorias
C: maior saldo de gol
D: maior número de gols feitos
E; menor numero de gols sofridos
F: menor  numero de cartões recebidos
G: sorteio
Para critério de desempate não será contabilizados os gols sofridos e feitos nas 
cobranças de pênaltis.

 As equipes serão formadas por 7 (sete) atletas incluindo o goleiro.

 As substituições dos atletas serão livres.

 Não será permitido o uso de chuteiras com travas.

 É proibido aplicar o carrinho, ou seja, lançar-se pelo solo de maneira deslizante, 
estando o adversário de posse ou disputa da bola.

 Gol direto, vale na cobrança de escanteio e faltas de qualquer parte do campo, que 
ficam a critério dos Árbitros.

 Não há impedimento.

 Cobrança de pênalti normal.

 Para critério de desempate nos jogos será utilizado à cobrança de pênaltis. 


