
 

 
COPA SESI DE FUTSAL 2019 

 

REGULAMENTO 
 

CAPÍTULO I 
 

DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO  

 

ARTIGO 1º - A COPA SESI DE FUTSAL é organizada e dirigida pelo 

SESI - Coordenadores de Lazer e Professores de Educação Física, é a 

competição máxima do calendário regional, tendo por finalidade reunir 

as melhores equipes do estado nas categorias, SUB 9, SUB 11, SUB 13, 

SUB 15 e SUB 17, constituindo-se na melhor representatividade técnica 

do futsal goiano. 
 

§1º - Será disputada de acordo com as Regras Oficiais de FUTSAL da 

FBFS, excetuando-se os ajustes, adequações e condições descritas 

neste regulamento. Cabe aos participantes a obrigação de conhecê-las 

e cumpri-las. 
 

§2º - As entidades participantes deverão respeitar e cumprir as decisões 

dos árbitros, administrativas da COMISSÃO ORGANIZADORA DO SESI 

e da COMISSÃO DISCIPLINAR. 
 

§3º - Comissão Organizadora: Coordenador de Lazer do SESI 

Campinas, professor do Clube Antônio Ferreira Pacheco e GESST.  

§4º - Comissão Disciplinar: Coordenadores de Lazer e GESST. 
 

§5º - Comissão Técnica e de Arbitragem: Professores de Futsal (CAT’s) e 
equipe de arbitragem contratada pelo SESI. 

 
§ 6º Coordenação e Informação: Marcus Vinicius e Sandro Leão  

§7º - Serão convidadas equipes de fora do SESI para participar em 

todas as categorias de acordo com o número de vagas disponível em 

cada categoria. Além da taxa de arbitragem no valor de R$ 30,00 por 

aluno por etapa, a equipe convidada pagará uma taxa de inscrição anual 

no valor de R$ 100,00 por categoria. 
 

OBS – As Equipes deverão obrigatoriamente apresentar CNPJ para 

pagamentos das taxas e as equipes em situação de inadimplência ou 

 
 

 



 

com registro no cadastro de inadimplência do SESI não poderão 

participar da competição. 

 
 

§8º - Das inscrições: 

 

 Taxa de arbitragem: 

R$ 20,00 – ALUNOS SESI

R$ 30,00 - ALUNOS CONVIDADOS 


 Será permitida a entrada de time A e B ou quantas a unidade/entidade 

conseguir montar.

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO DAS COMPETIÇÕES 
 

 

ARTIGO 2º - Compete ao SESI-DR GO promotor do evento: 
 

a) Cumprir e observar este regulamento e as leis desportivas 

em geral, elaborar e fazer cumprir as tabelas dos jogos. 

Aprovar ou impugnar os resultados dos jogos após exames 

das súmulas e relatórios dos mesmos; 
 

b) Determinar a perda dos pontos, como sanção 

administrativa, quando qualquer equipe tiver utilizado atleta 

ou membro da comissão técnica sem condições de jogo; 
 

c) Com base nos relatórios dos representantes/delegados 

e/ou oficiais de arbitragem, enquadrar os infratores nas 

Medidas Disciplinares Automáticas. 
 

d) Elaborar periodicamente, com base nas súmulas dos jogos 

realizados, os boletins técnicos e a classificação geral do 

torneio e divulgar no site do SESI. 

 
 
 
 

 



 

 
CAPÍTULO II 

 

DAS FORMAS / SISTEMAS DE DISPUTAS 
 

ARTIGO 3º- A Copa SESI de Futsal será realizada em quatro etapas 

classificatórias e uma final, para todas as equipes participantes do SESI 

e convidados. 

Durante as etapas as equipes irão acumular pontos para que possam 

ser classificadas para a fase final da competição. Sendo da seguinte 

maneira: 

 
 

§ 1º - Fase Classificatória: 

a) Até 12 (doze) equipes: 04 chaves de 03 equipes – todos contra todos;  

b) Até 11 (onze) equipes: 03 chaves, duas chaves com 4 equipes sendo 

02 jogos classificatórios e cruzamento de vencedores com perdedores, 

uma chave com 3 equipes – todos contra todos. 

c) Até 10 (dez) equipes: 02 chaves de 05 equipes – cruzamento de 

perdedores com vencedores;  

d) Até 09 (nove) equipes: 03 chaves de 03 equipes – todos contra todos 

dentro da sua chave; 

e) Até 08 (oito) equipes: 02 chaves de 04 equipes – 02 jogos 

classificatórios e cruzamento de vencedores com perdedores; 

f) Até 07 (sete) equipes: 02 chaves, uma chave com 4 equipes sendo 02 

jogos classificatórios e cruzamento de vencedores com perdedores, uma 

chave com 3 equipes – todos contra todos. 

g) Até 06 (seis) equipes: 02 chaves de 03 equipes – todos contra todos 

dentro da sua chave;  

h) Até 05 (cinco) equipes: chave única – cruzamento de vencedores com 

perdedores. 

i) Até 04 (quatro) equipes: 02 jogos classificatórios – cruzamento de 

vencedores com perdedores; 

               j) Até 03 (três) equipes: todos contra todos; 

 

§ 2º - Fase Final: 

a)  Para as 04 (quatro) equipes melhores classificadas no ano de 2019: 

Cruzamento Olímpico (1º x 4º) e (2º x 3º), sendo esse sistema para 

todas as categorias. 

 



 

 

§ 3º - Categorias: 

 

Sub 09 
 

Sub 11 
 

Sub 13 
 

Sub 15 
 

Sub 17 
 

 

§ 4º - A competição irá acontecer da seguinte forma e datas: 
 

RODADAS DATAS 

1º Rodada Classificatória 26 a 28/04/19 

2º Rodada Classificatória 28 a 30/06/19 

3º Rodada Classificatória 27 a 29/09/19 

4º Rodada Classificatória 22 a 24/11/19 

FINAIS 30/11 a 01/12/2019 
 
 
 
 
 


§5º Data para pagamento da taxa de arbitragem e envio das fichas de inscrição: 

 

RODADA Data - Taxa de 
arbitragem 

Data de Envio da ficha de 
inscrição 

Data de envio da tabela de jogos 

1ª rodada 26/02 a 16/04 17/04 22/04 

2ª rodada 29/04 a 18/06 19/06 24/06 

3ª rodada 31/06 a 19/09 20/09 23/09 

4ª rodada 30/09 a 13/11 14/11 18/11 

FINAIS 25/11 a 27/11 27/11 28/11 



§ 6º Os jogos serão realizados no SESI Clube Antônio Ferreira Pacheco, 

todos os jogos da rodada e categorias no mesmo dia.  
 

§ 7º – A fase final será disputada em única partida, no SESI Clube 

Antônio Ferreira Pacheco. 
  

§ 8º – Em caso de soma de resultados iguais nos jogos das finais a 

decisão será através de cobranças de tiros livres, alternados num total 

de três cobranças para cada equipe. 

 
Observação: Jogos agendados na unidade SESI Clube Antônio Ferreira Pacheco, 

serão realizados na quadra 01, 03 e 04 e 05. 

 
ARTIGO 4º - Acesso as unidades do SESI 

 

§1º - O controle de entrada nas unidades do SESI é de responsabilidade 

da Coordenação de Cultura, Esporte e Lazer da unidade sede, com a 



 

venda do Ingresso esportivo, no valor de R$5,00, caso o convidado não 

possua carteirinha e pertença ao grupo associativo, ou seja, um 

convidado que não possua vinculo associativo ao aluno, os mesmos 

deverão adquirir o convite esportivo. 
 

§2º - Não será permitida a entrada de alunos e acompanhantes sem 

identificação: carteira do SESI ou ingresso esportivo. 
 

§ 3º - As entidades parceiras deverão obrigatoriamente entregar para o 

Coordenador de Esporte e Lazer uma lista nominal dos atletas inscritos, 

08 dias antes do evento, para ficar na Secretaria do Clube para que o 

atendente possa realizar a venda de ingresso esportivo R$5,00 (cinco 

reais). 

 
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

ARTIGO 5º - Em caso de empate na fase classificatória, serão 

observados os seguintes critérios de desempate: 

 I – Entre duas equipes: 

 

1) Confronto direto na fase; 
 

2) Saldo de gols na fase; 
 

3) Maior número de gols na fase; 

4) Pontualidade na entrega das fichas de inscrição; 

 
5) Equipe com menor número de cartões recebidos na fase, sendo que 

o cartão amarelo tem peso 1 e o cartão vermelho peso 2; 
 

6) Sorteio. 
 

                I – Entre três ou mais equipes: 
 

1) Maior número de vitórias na fase entre as equipes empatadas; 
 

2) Saldo de gols nos jogos na fase entre as equipes empatadas; 
 

3) Maior número de gols marcados na fase entre as equipes 

empatadas; 

4) Saldo de gols marcados nos jogos realizados na fase; 
 

5) Maior número de gols nos jogos realizados na fase; 
 

6) Equipe com menor número de cartões recebidos na fase, sendo que 

o cartão amarelo tem peso 1 e o cartão vermelho peso 2; 
 

7) Sorteio. 
 

 



 

§ 1º – Para se apurar a equipe mais disciplinada, observará os seguintes 

itens: 
 

(Menos) - 10 pontos por cartão vermelho recebido; 

(Menos) - 05 pontos por cartão amarelo recebido; 

(Menos) - 01 Por cada falta individual. 
 

§ 2º - Será aplicada em dobro a punição quando o infrator for membro 

da comissão técnica e vier a receber cartão amarelo ou vermelho. 
 

§ 3º - Em caso de classificar o melhor perdedor na fase final o 

critério de desempate será o melhor índice técnico na fase 

classificatória. 

 

 

CAPÍTULO III 
 

DA CONTAGEM DE PONTOS 
 

ARTIGO 6º A pontuação para as classificações em todas as fases, em 
 

que for adotado o rodízio, será a seguinte: 
 

Vitória.......................................................03 (três) pontos 
 

Empate.....................................................01 (um) ponto 
 

Derrota......................................................00 (zero) ponto 
 

Não comparecimento (W X 0 ).................- 01 (menos um) ponto e -1 
 

(menos um) gol 
 

ARTIGO 7º- Nas competições sediadas os horários dos jogos 

constantes nas tabelas, servem como referência para as equipes 

participantes; observando-se que apenas para a primeira partida de 

cada jornada esportiva (período), será concedida a tolerância de quinze 

minutos (15 minutos), devendo as demais partidas, isto é, as partidas 

sequenciais, iniciarem cinco minutos (5’) após o término de cada partida. 

 

§ 1º – A equipe que não comparecer a partida, sem que haja uma 

justificativa validada pela Comissão Organizadora, será penalizada com 

a perda de um ponto na categoria correspondente. 

 
 

ARTIGO 8º- Na hipótese de uma equipe vencer por “W X O”, além do 

resultado de 1 X 0 (um a zero), terá a seu favor 03 (três) pontos ganhos. 



 
 
 
 

ARTIGO 9º- Caso ocorra de uma equipe não ter mais chance de 

classificar e gerar “W X O” por duas vezes consecutivas e/ou 

alternadas, independentemente da fase/turno ou returno, será 

considerada como desistente da competição, ficando assim, 

impedida de participar dos demais jogos programados na tabela da 

competição e todos os seus resultados anteriores serão 

desconsiderados. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÕES 
 
 

ARTIGO 10º - Para inscreverem e participarem da Copa SESI de Futsal, 

todas às equipes/clubes filiados e/ou convidados, obrigatoriamente, 

deverão enviar a ficha de inscrição até a data prevista nesse 

regulamento, para o e-mail marcusvs.sesi@sistemafieg.org.br, 

considerando as categorias: 

 
 

1) Faixas Etárias por Categoria (Ref.: 2019): 
 

CATEGORIA IDADE NASCIDOS EM 

SUB 09 09 e 08 anos 2010 a 2012 

SUB 11 11 e 10 anos 2008 e 2009 

SUB 13 13 e 12 anos 2006 e 2007 

SUB 15 15 e 14 anos 2004 e 2005 

SUB 17 16 e 17 anos  2002 e 2003 

 
 

   

§ 1º – Somente poderão inscrever e disputar esta competição, atletas 

devidamente matriculados no Olympia, frequentes e adimplentes nas 

suas respectivas Unidades do SESI na modalidade de Futsal. 

Encaminhar a relação nominal dos professores 
 

§ 2º - Não será permitida a participação de atletas no jogo sem a 

devida documentação original ou cópia legível (RG–Identidade) 

podendo a equipe ser julgada e penalizada com a perda dos pontos 

ou eliminação da competição. Em caso de não possuir o RG, deverá 

apresentar o protocolo/Boletim de Ocorrência, juntamente com a 

carteira de usuário do SESI. 
 

§ 3º – O atleta só poderá participar da Fase Final, se o mesmo tiver 

participado de duas etapas na fase classificatória. 
 



 

§4º - O atleta federado em 2019 por outra entidade não poderá participar 

da Copa SESI de Futsal. 

 
 

ARTIGO 11º - Responsabilidades da Unidade: 
 

§1º - Deslocamento dos atletas; 
 

§2º - Compor suas equipes, com o máximo de 18 (dezoito) pessoas, por 
 

categoria, sendo no máximo quatorze (14) atletas, dirigentes e membros 
 

das comissões técnicas. 
 

 

ARTIGO 12º - As inscrições da Copa SESI de Futsal serão através 

da relação nominal com o número máximo de 14 (quatorze) atletas,  
 

que o professor encaminhará para o e-mail 

marcusvs.sesi@sistemafieg.org.br. Para equipes do SESI as 

inscrições serão conferidas através do Sistema Olympia. A equipe 

poderá completar a lista com 18 até 19/06 e até a 3ª etapa poderá 

substituir 04 atletas. 

 
 

ARTIGO 13º - Atleta inscrito por uma equipe poderá transferir-se para 

outra equipe antes da fase final, portanto caso a transferência aconteça 

e o atleta não participe de uma fase classificatória, não poderá participar 

da fase Final da Copa SESI de Futsal. 
 

§ 1º - Um mesmo atleta poderá atuar pela mesma equipe a qual está 

inscrita junto ao SESI, na sua categoria vigente e somente uma superior 

a idade. 
 

§ 2º - Fica facultado ao SESI, excluir da competição o atleta e/ou 

membro da comissão técnica que se inscrever por mais de um 

Clube/equipe. 

 
 

ARTIGO 14º - Somente poderão ser membros das Comissões Técnicas 

as pessoas com idade superior a 18 (dezoito) anos, completados na 

data da inscrição. O técnico da equipe deverá obrigatoriamente possuir 

registro do Conselho Regional de Educação Física (CREF). 

 
 

 

 

 

 



 

ARTIGO 15º - As equipes deverão entregar ao anotador-cronometrista, 

com antecedência de 15 (quinze) minutos da hora fixada para o início 

dos jogos, a documentação dos seus atletas e membros da comissão 

técnica (RG–Identidade) e CREF. 

 
 

ARTIGO 16º - Somente participará dos jogos os atletas que, quando do 

início dos mesmos (jogos), se encontravam devidamente relacionados 

na súmula e identificados através da apresentação da documentação 

exigida pelo presente regulamento (RG–Identidade). 
 

§ 1º – O atleta poderá ser relacionado em súmula e identificar-se na 

mesa posteriormente até o final do primeiro tempo (em caso de atraso). 

 
 

ARTIGO 17º - Somente poderão fazer parte do banco de reservas os 

seguintes elementos: 09 (nove) atletas reservas; 01 (um) Treinador e 1 

(um) Auxiliar. 
 

ARTIGO 18º - É vedado o início de uma partida sem que as equipes 

contenham um mínimo de 04 (quatro) atletas, nem será permitida a sua 

continuidade ou prosseguimento se uma das equipes, ou ambas, ficar 

(em) reduzidas a menos de 03 (três) atletas. 
 

§ 1º - Se um clube ficar reduzido a menos de 03 (três) atletas, perderá 

os pontos, mantendo-se o escore ou, marcando-se o escore de uma a 

zero (1x0), no caso do clube faltoso estiver vencendo ou empatando a 

partida. 
 

§ 2º - Se os 02 (dois) clubes ficarem reduzidos a menos de 03 (três) 

atletas o jogo será considerado como tendo sido disputado, não se 

marcando pontos para ambos. 

 
 

ARTIGO 19º - Fica estabelecido que caso ocorra semelhança nas cores 

dos uniformes, o árbitro principal convocará o capitão e o Técnico da 

equipe a esquerda da tabela para proceder à troca dos uniformes. 

§ único – É obrigatório o uso de caneleiras. 
 

 

ARTIGO 20º - Os tempos de duração dos jogos, nas suas respectivas 

categorias, serão: 

 

 



 

 Sub 09, Sub 11 - 40 (quarenta) minutos corridos, divididos em 02 
(dois) tempos, 20 (vinte) minutos corridos, com tempo máximo de 5 
(cinco) minutos de intervalo para descanso entre ambos.







 Sub 13 – 40 (quarenta) minutos corridos, divididos em 02 (dois) 
períodos de 20 (vinte) minutos cada, com tempo máximo de 05 
(cinco) minutos de intervalo para descanso entre ambos.







 Sub 15 e sub 17 - 40 (quarenta) minutos corridos, divididos em 02 
(dois) períodos de 20 (vinte) minutos cada, com tempo máximo de 05 
(cinco) minutos de intervalo para descanso entre ambos.





ARTIGO 21º - Em todos os jogos, o controle do tempo dos mesmos será 

feito pelo anotador-cronometrista, através de cronômetro manual, onde o 

tempo a ser cronometrado seguirá a normas deste regulamento. 

§ único – Fica estabelecido um tempo de 05 (CINCO) minutos de 

intervalo entre as partidas de cada rodada para aquecimento das 

equipes. Este tempo deverá ser respeitado para não prejudicar o 

andamento das demais partidas. 

 

 

CAPÍTULO V 
 

DA ARBITRAGEM 
 
 

ARTIGO 22º - Para dirigir os jogos a Comissão Organizadora através 

da Empresa contratada (licitação) escalará os árbitros pertencentes 

ao seu quadro de oficiais, ou filiados à entidade e pertencentes ao 

quadro da F.G.F.S. 

 
 

ARTIGO 23º - A equipe de arbitragem será composta por 03 (três) 

oficiais de arbitragem, sendo 02 (dois) árbitros e 01(um) oficial na (s) 

função de anotador- cronometrista, todos designados e supervisionados 

por um delegado (Coordenador de Esporte e Lazer do SESI) que 

representará a Instituição neste evento. 

 



  
 



 

ARTIGO 24º - Os oficiais de arbitragem deverão comparecer ao local da 

competição com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos da hora 

fixada para seu início, sendo obrigados a identificar os atletas e 

comissão técnica antes do início do jogo, através dos documentos 

exigidos pelo presente regulamento (RG–Identidade) e a relação 

nominal que serão entregue pela comissão organizadora. 

 
 

§ Único - A não participação no jogo, sob o não comparecimento dos 

oficiais de arbitragem escalados implicará na remarcação da rodada. 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DA SUSPENSÃO, INTERRUPÇÃO E ADIAMENTO DAS PARTIDAS. 
 

ARTIGO 25º - Ocorrendo interrupções, independentemente do tempo de 

paralisação, o jogo poderá, a critério do representante do SESI ou do 

Delegado do evento, transferir o local, data e horário, ou ainda ter sua 

continuidade no mesmo dia e local, reiniciando o mesmo a partir de sua 

interrupção, isto é, mantendo o mesmo placar, tempo jogado, faltas 

individuais e coletivas e atletas que se encontravam em quadra no 

momento da paralisação, etc. 

 
 

ARTIGO 26º - Caso a equipe não possa fazer os jogos nas datas 

estipuladas em tabela, está poderá antecipar a partida, porém não será 

permitido adiar a data estipulada em calendário, podendo a(s) equipe(s) 

infratora(s) serem penalizadas com a perda dos pontos (W X O). 

 

CAPÍTULO VII 
 

DAS PUNIÇÕES 
 

 

ARTIGO 27º - A aplicação de cartões punitivos, estabelecidos nas 

Regras Oficiais Nacionais do Futsal, nas cores: amarela (advertência, 

sendo o atleta substituído por 02 minutos) e vermelha (expulsão) 

constitui medida preventiva de inequívoca eficácia no campo desportivo, 

objetivando refrear violências individuais e coletivas. 

 
 



 

ARTIGO 28º - Sujeitar-se-á ao cumprimento de suspensão automática e 

consequentemente impossibilidade de participar da partida subseqüente 

o atleta, técnico ou treinador, massagista, médico ou preparador físico 

que, na mesma competição receber: 
 

a)  – 01 (um) cartão vermelho. 
 

 

ARTIGO 29º – O cumprimento da suspensão automática independe do 

julgamento a que for submetido no âmbito da Comissão Disciplinar do 

SESI. 

 
 

ARTIGO 30º - A quantificação de cartões recebidos independe de 

comunicação oficial da SESI sendo, portanto, de responsabilidade 

exclusiva das equipes participantes da competição o seu controle, 

o que para tanto, ao final dos jogos, receberão cópias das súmulas. 

 
 

ARTIGO 31º A equipe que utilizar atleta e/ou membro da comissão 

técnica, irregularmente, estará sujeita a sanções administrativas e/ou 

disciplinares previstas respectivamente, pelo SESI, FGFS/CBFS e 

aplicada por uma Comissão Disciplinar formada com membros do SESI, 

baseando-se principalmente nas Regras Oficiais Nacionais e Leis 

Desportivas em Geral, em vigor, não necessitando, portanto, da equipe 

prejudicada entrar com protesto. 

 
 

§ 1º – A equipe que utilizar atleta e/ou membro da comissão técnica, 

irregularmente, sujeitar-se-á perda automática de três pontos pela 

equipe infratora independentemente do resultado. 

 
 

§ 2º – A efetiva participação de atleta ou membro da comissão técnica 

nas partidas é caracterizada pela inscrição de seus nomes nas 

súmulas dos jogos 

 

 

ARTIGO 32º - Estarão sujeitos a punições previstas no Regimento 

Interno do SESI, membros da comissão técnica, atletas, dirigentes, pais 

e responsáveis pelos alunos, que forem denunciados a Comissão 

Disciplinar do SESI que: contribuir, permitir, incentivar ou tomar atitudes 

não condizentes com a moral e disciplina esportiva, bem como agredir 



 

com gestos ou palavras os oficiais de arbitragem, membros da 

delegação adversária ou autoridades esportivas em geral. 

 
 

ARTIGO 33º - Atletas, técnicos, treinadores, ou preparadores físicos que 

tenham sido expulsos da partida ou que estejam cumprindo penalidade 

disciplinar de suspensão, quando presentes no local dos jogos, deverão 

se posicionar, obrigatoriamente, no lado oposto do local onde se 

encontra o banco de reservas de sua equipe na quadra de jogo. Os 

cartões amarelos não serão zerados para participar da final o atleta 

deverá ter participado de pelo menos um jogo. 
 

§ 1º - Sendo inacessível para o público o lado oposto da quadra de jogo, 

deverão os mesmos se posicionar no lado onde se encontra o banco de 

reservas da equipe adversária. 
 

§2º - Será comunicado ao Gerente da Unidade do SESI, caso o 

professor de educação física dirigente da equipe seja expulso do jogo 

por indisciplina. 

 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DAS PREMIAÇÕES 
 
 

ARTIGO 34º - Serão premiados pelo SESI-DR-GO com troféus 

e medalhas a equipe campeã, vice e terceiro lugar. 

 

 

§ 1º – As indicações dos atletas destaques deverão ser feitas ao final de 

cada partida na sumula do jogo, onde o técnico deverá indicar os 

destaques de sua equipe e da equipe adversária a cada jogo. Caso já 

tenha sido recolhida a documentação não será possível indicar o atleta 

posteriormente e a equipe não preencherá a sua indicação, não poderá 

ser indicada pela equipe adversária. 

 
 

Obs.: O atleta que for penalizado com cartão: vermelho não poderá ser 

indicado na partida como jogador de destaque. 
 

Obs.: A contagem para os atletas destaque será realizada até a fase 

classificatória. 
 

Obs.: Nas etapas finais não será escolhido atleta destaque. 

 



 

§3º - A documentação é composta por: sumula preenchida, indicação de 

atletas destaques. 

 

ARTIGO 35º - Será ainda instituído o troféu Far Play, destinado a 

premiar a equipe mais disciplinada/organizada ao longo da competição 

geral. Sendo o critério utilizado pela FGFS (Número de cartões 

vermelhos, amarelos e faltas cometidas). 

 

Serão consideradas somente as categorias SUB 13 e SUB 15 para 

indicação de premiação com o troféu de equipe Fair Play. 

 

 

ARTIGO 36º - Será entregue após as finais as medalhas de campeão, 

vice-campeão e terceiro lugar e os troféus serão entregues em 

dezembro, onde serão premiados os destaques de 2019: 

 

FUTSAL  
 

Categoria  
Sub 09 – Capitão 1º Lugar, 2º lugar e 3º lugar  
Sub 11 – Capitão 1º Lugar, 2º lugar e 3º lugar  
Sub 13 – Capitão 1º Lugar, 2º lugar e 3º lugar  
Sub 15 – Capitão 1º Lugar, 2º lugar e 3º lugar                 
Sub 17 – Capitão 1º Lugar, 2º lugar e 3º lugar     
 

Atleta Destaque Sub 09, Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17   
 

Artilheiro Sub 09, Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17   
 

Goleiro Menos Vazado Sub 09, Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17  
 

Equipe Fair – Play  
 

CAPÍTULO IX 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS 
 

 

ARTIGO 37º - As despesas com transporte, hospedagem e 

alimentação das equipes visitantes, serão assumidas pelas mesmas. 

Também será cobrado uma inscrição por equipe para custear as 

despesas com arbitragem. 

 
 

CAPÍTULO X 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

ARTIGO 38º- As bolas oficiais, a serem utilizadas, nas competições, 

categorias básicas, serão da marca PENALTY (sem costura), a saber: 


 Max 100...............................   Categoria Sub 09 


 Max 200............................... Categoria Sub 11 


 Max 200............................... Categoria Sub 13 


 Max 500............................... Categoria Sub 15 


 Max 500............................... Categoria Sub 17 



  


  

  
§ 1º As bolas para aquecimento e jogo serão de responsabilidade 

de cada equipe. Pedimos que identifiquem as bolas com o nome da 

Unidade, para evitar transtornos. 

 
 

ARTIGO 39º - As equipes participantes poderão utilizar dos seus 

uniformes/vestuários de jogos, para divulgação dos seus 

patrocinadores/produtos. 

 

§ 1º Os professores do SESI deverão dirigir as suas equipes 

participantes da Copa SESI de Futsal devidamente uniformizada: 

camiseta com logomarca da entidade. 

 

 

ARTIGO 40º – O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) DR-GO, na 

qualidade de promotor e organizador do evento, não se responsabilizará, 

em hipótese alguma, por acidentes e/ou prejuízos que porventura 

possam ocorrer com atletas e/ou equipes, antes durante ou após as 

competições, seja dentro ou fora das praças esportivas. 

 

ARTIGO 41º - Os casos omissos no presente Regulamento serão 

resolvidos pelo SESI-DR-GO, que subsidiariamente aplicará o 

Regulamento dos Certames Nacionais (CBFS) e Regras Oficiais 

adotadas pela CBFS e suas entidades filiadas (F.G.F.S.). 

 



 
 


