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REGULAMENTO DA 2ª COPA FESPPI DE FUTEBOL SOCIETY 2017 

 

CAPITULO I – DOS OBJETIVOS    

 

Art. 1º - A 2ª Copa FESPPI de Futebol Society 2017, promovida pela Federação dos Servidores 

Públicos do Estado do Piauí, em parcerias com os sindicatos filiados e tem por objetivos 

promover o congraçamento geral entre servidores públicos e incentivar a pratica de esportes 

para melhorar a qualidade de vida dos servidores associados aos Sindicatos dos Servidores 

Públicos Municipais filiados à FESPPI.  

 

 CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS  

 

Art. 2º - O presente regulamento contém disposições que regerão a 2ª Copa FESPPI de Futebol 

Society.        

 

Art. 3º - Para a 2ª Copa FESPPI de Futebol Society vigorarão as regras oficiais em vigor, 

praticadas na modalidade, observadas as adaptações e alterações deste regulamento.  

 

Parágrafo Único – Os árbitros serão norteados por esse regulamento, aplicando-se a regra da 

modalidade.    

  

CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE   

 

Art. 4º A Copa FESPPI será organizada pela Comissão formada por diretores da FESPPI e 

representantes das entidades filiadas à qual é composta pelos membros indicados na Reunião 

do Conselho de Representantes da FESPPI, realizada 22 de Junho de 2017, ao final subscrito. 

 

§ 1º - A comissão será responsável pela organização, direção e julgamento.  
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§ 2º -A Comissão organizadora não se responsabiliza por acidentes que venham a acontecer 

com jogadores ou quaisquer pessoas antes, durante ou após as partidas, porém não medirá 

esforços para amenizá-los.    

 

§ 3º - A Comissão Organizadora será a única responsável para promover toda e qualquer 

alteração na tabela de jogos. Desde que o faça com pelo menos 48 horas de antecedência e de 

forma justificada.  

 

CAPÍTULO IV - DAS PARTICIPAÇÕES  

 

Art. 5º - Poderão participar da 2ª Copa FESPPI de Futebol Society qualquer servidor público 

municipal associado ao Sindicato dos Servidores Públicos do seu respectivo município, o qual 

deverá estar filiado à FESPPI.   

 

Parágrafo 1º - O número mínimo de participantes para inscrição será de 7 por cada equipe e o 

número máximo de participantes em cada equipe será de até 15 (quinze) jogadores.    

 

Parágrafo 2º – Cada atleta poderá atuar somente por uma equipe. 

 

CAPÍTULO V - RELAÇÕES ENTRE CLUBES  

 

Art. 6º - Sindicato que pretenda celebrar um contrato com um jogador de outro município, deve 

informar por escrito o sindicato atual do jogador, antes do início das negociações, sem que não 

aja prejuízo da equipe.   

 

Parágrafo 1º - Cabe o presidente do Sindicato onde o atleta requerente é filiado, conceda a 

liberação do mesmo.  

 

Parágrafo 2º – Cada Sindicato tem o direito de contratar 03 (três) atletas de outro município. 

Caso algum Sindicado não consiga montar sua equipe (com análise da Comissão Organizadora) 

será aberta uma exceção para que o mesmo procure em outro município atletas para completar 

o seu time.  

 

Parágrafo 3º - Será permitido cancelamento, substituição ou transferência de atletas até a fase 

de grupo do Campeonato, sendo que se algum atleta não confirmar sua participação nos jogos, 
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este poderá ser substituído na ficha de inscrição por outro associado que estiver em 

conformidade com este regulamento e não estiver inscrito em nenhuma outra equipe. 

 

CAPÍTULO VI - DAS INSCRIÇÕES   

 

Art. 7º - O período de inscrição será de 03 à 23 de julho de 2017 e será oficializada mediante 

entrega da Ficha de Inscrição, devidamente preenchida e validada pela comissão organizadora 

da Copa Fesppi.    

 

Art. 8º - Mediante a inscrição será cobrada uma taxa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada 

equipe inscrita. A referida taxa tem caráter motivador às equipes e será integralmente revertida 

para o custeio das despesas da Copa Fesppi, em cada regional.           

 

Art. 9º - As sedes e os sorteios dos jogos serão definidos até cinco dias após o término do 

período das inscrições e serão divulgados nos meio de comunicação da FESPPI (Pagina da 

FESPPI, email e outros).  

 

Art. 10º- É permitido inscrever atleta (desde que seja filiado à um sindicato) até a fase de postos 

da competição (fase de grupos). A ficha de inscrição poderá ser alterada, após a primeira rodada, 

quando um dos inscritos for afastado da prática de esporte durante a competição, mediante 

atestado médico.  

 

CAPÍTULO VII – LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS  

 

Art. 11º - Os jogos serão realizados conforme o calendário elaborado pela Comissão 

Organizadora.   Na primeira fase serão as disputas nos Polos onde foram realizadas inscrições 

de equipes. Na segunda fase disputarão as eliminatórias seguindo critério de proximidade entre 

os polos regionais.  

 

Art. 12º – A disputa final ocorrerá na cidade mais próximas dos finalistas. 

 

Art. 13º – Os jogos terão início a partir do dia 05 de agosto de 2017, com a final prevista para o 

mês de Dezembro, com datas e horários a serem definidas pela comissão organizadora.  

 

CAPÍTULO VIII – EQUIPAMENTO DOS JOGADORES    
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Art. 14 - Um jogador não poderá usar nada que possa ser perigoso para outros jogadores e para 

si próprio (brincos, colares, pulseiras e relógios) 

 

Art. 15º - Os jogadores devem usar o uniforme completo, que consiste em: 

 Camisa de mangas curtas ou compridas (numeradas de 01 a 99); 

 Calções (numerados de acordo com a camisa); 

 Meias Compridas (meião); 

 Chuteiras. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os atletas só poderão participar da partida com chuteira específica para 

FUTEBOL SOCIETY ou tênis comum, para quadra sintética ou futsal. É proibida a utilização de 

chuteira de travas. As camisas das equipes não podem ser de cores parecidas, por isso todo 

time tem mais de um uniforme oficial e o uniforme dos goleiros deve ser de uma cor diferente do 

seu time, para não confundir os jogadores, caso as cores dos uniformes se prestem a estabelecer 

dificuldades para identificação, pela arbitragem, a equipe visitante deverá proceder à troca do 

uniforme. 

  

CAPÍTULO IX - DA FORMA DE DISPUTA    

 

Art. 16º - A forma de disputa será definida pela Comissão Organizadora, após o encerramento 

das inscrições quando será realizado o sorteio para definir os primeiros jogos, em seguida 

disputarão entre si os vencedores de cada jogo até que se tenha um campeão da regional.  

 

§ 1º - Os jogos do torneio regional poderão ser realizados em até três finais de semana caso não 

seja possível realizar em um só final de semana. 

 

§ 2º - Os 8 (oito) campeões regionais disputarão as eliminatórias seguindo critério de proximidade 

entre as regionais, seguindo assim até semifinal e destes confrontos sairão os dois finalistas que 

disputarão a grande final. (Que será disputado em dois tempos de 30 minutos com intervalo de 

10 minutos).  

 

§ 3º - A pontuação será a seguinte: 03 pontos por vitória; 01 ponto por empate e 0 ponto por 

derrota; 
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§ 4º - Visando facilitar a participação dos servidores, a comissão organizadora da copa optou na 

realização dos jogos aos sábados e/ou domingos.  

 

§ 5º - O limite de atraso para primeiro jogo do dia é de 15(quinze) minutos, sendo que para os 

jogos posteriores é de, no máximo, 10(dez) minutos. Após este atraso, se a(s) equipe(s) não se 

apresentar(em), será dado o W.O. pela arbitragem.  

 

Art. 17º -  A disputa de jogos na fase Eliminatória será no sistema de eliminatória simples (mata-

mata), ou seja, se classificará à próxima rodada as equipes vencedoras de cada partida. 

 

§ 1º - Conforme a classificação das equipes ganhadoras irão disputar a semifinal as 4 (quatro) 

equipes com melhor performance no Campeonato, até esta etapa, conforme critérios de 

classificação. 

 

§ 2º - Caso o resultado do jogo termine empatado, serão cobrados pênaltis, conforme abaixo: 

a) Este critério de desempate será válido apenas para a etapa “Eliminatória” das rodadas, 

onde será cobrada uma série de cinco pênaltis por equipe, classificando-se a equipe 

que tiver maior número de conversões. Caso persista o empate – na final, serão 

cobrados pênaltis alternados – um a um por equipe, até que uma das equipes converta 

a penalidade e a outra não, vencendo a equipe com vantagem nas conversões. 

 

CAPÍTULO X -  DOS JOGOS 

 

Art. 18º – Antes de cada partida o responsável pela equipe deverá apresentar ao mesário o RG, 

ou outro documento de identificação com foto, contracheque atualizado que comprove sua 

Sindicalização dos atletas que irão participar do jogo (no máximo 15 jogadores). Qualquer 

tolerância com esta exigência poderá ser determinada pelo representante da Comissão 

Organizadora. 

 

Parágrafo Único - As equipes deverão se apresentar em campo, para o início da partida com o 

uniforme completo (camisa numerada, calção, meia o, caneleiras e tênis ou chuteira Oscite. 

Qualquer tolerância de última hora poderá ser determinada pelo representante da Comissão 

Organizadora. 
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Art. 19º -  O jogo terá uma partida de dois tempos, cada um de 20 minutos com intervalo de 10 

minutos. Nos jogos da fase final será de 30 minutos cada tempo com intervalo de 10 minutos. A 

partida poderá iniciar com um mínimo de 5 (cinco) jogadores. Antes de iniciar as partidas da fase 

final, será obrigatório cumprimento dos atletas. Para isso, os atletas se posicionam em linha de 

frente para o adversário e após aviso de um oficial de arbitragem o time se cumprimenta com 

aperto de mão. 

 

CAPÍTULO XI - W.O.  

 

Art. 20º - As equipes deverão se apresentar ao mesário no horário estabelecido dos jogos 

independente de ter terminado ou não o jogo anterior realizado no mesmo campo. 

 

§ 1º - Haverá uma tolerância de 10 (dez) minutos para cada jogo, a qual poderá ser alterada pelo 

representante da Comissão Organizadora. A equipe que não cumprir o horário da tabela será 

punida com W.O.  

 

§ 2º - As equipes deverão comparecer no local dos jogos dentro do horário estabelecido, A 

Comissão Organizadora poderá alterar datas ou locais de jogos a qualquer tempo devido a 

motivos não previstos como:     

a) Intempéries (chuvas, ventos e etc.);  

b) Problemas físicos com os locais dos jogos como estado do campo;  

c) Outras situações.  

  

CAPÍTULO XII - CARTÕES   

  

Art. 21º - Os cartões amarelos são cumulativos e com 2(dois) cartões amarelos o atleta ficará 

automaticamente suspenso da próxima partida, sendo que após cumprida sua suspensão poderá 

retornar ao torneio, ficando este saldo de cartões registrado à equipe, para fins de se apurar sua 

performance geral no campeonato.  

 

§ 1º - O atleta que for punido com um cartão vermelho estará suspenso automaticamente da 

próxima partida e, dependendo da gravidade que motivou a expulsão, poderá ser excluído do 

torneio, cabendo a Comissão Organizadora do torneio dar parecer sobre o caso.  
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§ 2º Os cartões se acumulam em todas as fases e o atleta que for punido com um cartão vermelho 

estará automaticamente suspenso do próximo jogo;  

 

§ 3º Os cartões amarelos serão zerados ao final das etapas. Os atletas punidos por cartão 

vermelho ou pelo 2º cartão Amarelo terão que cumprir a suspensão automática.       

 

CAPÍTULO XIII - DAS PUNIÇÕES  

  

Art. 22º - A equipe ou atleta que provocar distúrbios ou danos materiais, além de ser punida pela 

Organização, será responsável por qualquer indenização provocada pelo ato. O não 

cumprimento deste regulamento por indisciplina, atitudes violentas (dentro ou fora do campo), 

agressões verbais ou físicas e quaisquer outras ocorrências aqui não previstas serão analisadas 

pela Comissão Organizadora que decidirá sobre advertência, suspensão ou eliminação do 

jogador, equipe ou torcida nesta ou em todos os próximos torneios ou campeonatos.  

 

CAPÍTULO XIV – DOS RECURSOS    

 

Art. 23º - Não caberão recursos contra as decisões da Arbitragem e da Comissão Organizadora, 

salvo os previstos neste regulamento.  Qualquer recurso deverá ser comprovado e entregue a 

Comissão Organizadora, no dia do jogo, após o encerramento da rodada que deu motivo ao 

mesmo e não serão aceitos recursos enviados posteriormente. 

 

Art. 24º - O recurso será julgado pela Comissão Organizadora e transmitido seu resultado aos 

interessados envolvidos o mais rápido possível evitando possíveis atrasos nas rodadas da 

competição.  

 

Art. 25º - As equipes que não comparecerem no dia do torneio não terá o direito de entrar com 

recurso.   

 

 

Teresina-PI, 27 de julho de 2017. 

 

 

Wagner Jose dos Santos 

Presidente da Comissão Organizadora 
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Antonio Clécio Alves de Lima 

Membro da Comissão Organizadora 

Antonio José Ferreira de Carvalho 

Membro da Comissão Organizadora 

Alexandre Marques de Sousa 

Membro da Comissão Organizadora 

Lídio Èder Pereira da Silva 

Membro da Comissão Organizadora 

Maria Selma Neres Rodrigues 

Membro da Comissão Organizadora 

Valdinar Marreiros da S. Junior 

Membros da Comissão Organizadora 

João Magalhães Pereira 

Membros da Comissão Organizadora 

 

 

 


