Regulamento do Torneio de Futebol
(Na Sede Campestre Sigabam)

1. Será realizado no dia 10 de novembro de 2019, (domingo) na Sede Campestre Sigabam, com
início ás 09h00min, somente para associados.
2. Torneio será composto por 6 (seis) equipes: Prosegur, Brink’s, TBForte, Protege, Transvip e
Fenixx.
3. Cada equipe contará com no máximo 10 (dez) jogadores, sendo 1 (um) goleiro, 4 (quatro)
jogadores e 5 (cinco) reservas. Toda a equipe deverá estar com seus respectivos uniformes:
camisa, short, meião e chuteira.
4. O sorteio das chaves será feito na sede do Sindicato, contando com a presença de todos os
representantes das empresas.
5. Cada partida terá dois tempos, com duração de 10 (dez) minutos cada.
6. A equipe que não se apresentar no horário determinado para o início da partida será dado 10
(dez) minutos de tolerância, e após esse tempo, se a equipe não estiver presente em campo,
será eliminada do torneio por WO.
7. O critério de desempate será feito através de cobrança de pênaltis, com 3 (três) cobranças por
equipe, persistindo o empate, será dado um pênalti por equipe até conhecer-se o vencedor.
8. Quanto à disciplina será adotada a regra do futebol society.
9. Cada representante entregará na sede do sindicato, uma relação com os nomes dos 10 (dez)
jogadores incluindo o nome do técnico, até o dia 16 de outubro, entre 09h00minh e 16h00minh.
10. Serão premiadas seguintes equipes: campeã, vice campeã, e o terceiro lugar, com 1 (um)
troféu a cada equipe.
11. Todas as equipes deverão estar no Clube, até 30 (trinta) minutos antes do início da partida.
12. Início da primeira partida será ás 09h00min.
13. Segue anexa a esse regulamento a tabela do torneio
14. Regra da tabela do torneio: O 4º melhor colocado participará da semifinal.
Critérios:
- Saldo de gols positivos
- Menos Gols sofridos
- Menos expulsões
- Menos cartões amarelo
15. Durante o torneio será servido um suculento churrasco para todos os convidados.
OBS.: Reunião com os representantes das empresas no dia 01 de outubro às 09h00min.

