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REGULAMENTO – BIRIGUI 2022 

 
I - DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1º- A COPA SESC DO COMÉRCIO E SERVIÇOS é uma promoção realizada pelo SESC e Sindicato do Comércio Varejista 
de Birigui. 
 
Art. 2º- Compete ao SESC Birigui toda a divulgação do evento, incluindo a produção dos materiais de divulgação, arcando 
com os custos pertinentes, toda organização e coordenação do evento, podendo negociar livremente apoio logístico e 
financeiro junto à prefeitura da cidade sede do evento, arcando com os custos pertinentes.  
 
Art. 3º-A COPA SESC DO COMÉRCIO E SERVIÇOS tem como objetivos: 
• Promover a integração e a confraternização entre os trabalhadores do comércio e serviços nos diversos ramos de 

atividades; 
• Utilizar o esporte como uma ferramenta de inclusão social; 
• Desenvolver a prática de recreação e lazer para o público praticante e assistente; 
• Destacar a educação, a informação, a cultura, e utilizar o esporte para a manutenção da saúde; 
• Proporcionar a melhoria da qualidade de vida para os participantes. 
 
Art. 4º- A COPA será iniciada em setembro de 2022. 
 
 

II - DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO 
 
Art. 5º- A COPA obedecerá às disposições deste regulamento e das demais legislações esportivas em vigor. 
 
Art. 6º - A Organização e a Coordenação Geral do certame caberá a uma Comissão Executiva, formada por representantes 
do SESC BIRIGUI. 
 
Art. 7º - À Comissão Executiva compete: 
• Interpretar este regulamento e zelar pela sua perfeita execução; 
• Elaborar, observar e fazer cumprir a tabela dos jogos que irá ser confeccionada através do sorteio realizado na reunião 

técnica virtual (dia 08/09); 
• Aprovar ou impugnar os resultados dos jogos após exames das súmulas e respectivos relatórios; 
• Elaborar, com base nos resultados dos jogos aprovados, a classificação final nas respectivas fases do campeonato; 
• Apreciar e julgar todas as infrações cometidas neste certame, com base no Código Brasileiro de Justiça e Disciplina 

Desportiva (CBJDD); 
• Examinar os documentos dos atletas inscritos. 
 
 
Art. 8º- Nos casos de urgência, o representante da Comissão Executiva poderá tomar resoluções “AD REFERENDUM ” . 
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III - DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 9º- Poderão participar da COPA: atletas, federados ou não, inscritos em equipes na categoria masculino, que sejam 
funcionários de empresas do comércio de bens e/ou prestação de serviços, devidamente registrados até no máximo 
dia 31 de agosto de 2022. 
 
ÚNICO: todos os atletas e responsáveis técnicos deverão fazer a credencial do Sesc (gratuitamente) na central de 
atendimento do Sesc Birigui, sendo necessários os seguintes documentos, quando titular: carteira de trabalho, foto 
3x4, RG e CPF. Se houver interesse em fazer para dependentes (cônjuge, filhos e pais do titular), solicitar informações 
na central de atendimento do Sesc.  
 
Art. 10º- Será aceito um limite de 6 equipes no torneio de futsal masculino. No ato da inscrição, cada equipe deverá 
apresentar o número mínimo de 5 e o máximo de 13 atletas, com mais 1 responsável técnico, que pode ser inscrito 
também como jogador. As equipes poderão, na falta de seus responsáveis técnicos na partida, colocar um jogador como 
técnico naquele jogo, porém, ele não pode estar cumprindo suspensão por cartões (amarelo ou vermelho) e também não 
pode jogar na partida em que estiver como responsável técnico.  
 
Art. 11º- A equipe que participar com atleta irregular, terá sua participação eliminada da COPA a partir do momento em 
que for constatada a irregularidade. É permitido inscrever atletas que trabalhem ou residam em alguma das cidades que 
o SESC Birigui coordena, porém, cada atleta só poderá se inscrever em uma equipe. 
 
ÚNICO – Em 2022, será permitida a participação de atletas que sejam: dependentes de trabalhadores nas áreas de 
comércio e prestação de serviços, acima dos 16 anos, que possuam a credencial plena do Sesc. 
 
Art. 12º- Os atletas que participarem deste evento serão considerados conhecedores das leis e regras da modalidade, 
bem como deste regulamento, e assim, se submeterão, sem reserva alguma, a todas as conseqüências que deles possam 
emanar. 
 
Art. 13º- As inscrições serão efetivadas em formulário online próprio, devidamente preenchido, disponibilizado no portal 
sescsp.org.br/birigui. 
 
Art. 14º- Em todas as partidas, os atletas e comissão técnica devem portar A CREDENCIAL PLENA DO SESC.  
 
Art. 15º- Cada equipe poderá inscrever até 03 proprietários de estabelecimentos comerciais, que podem ou não ser 
aposentados. Os nomes desses proprietários devem constar no contrato social da empresa. 
 
Art. 16º- Modalidade Oficial: 
 
 Futsal Masculino 13 atletas e 1 representante técnico 
  
  
  
Parágrafo único: A(s) equipe(s) que não estiver(em) com o número mínimo exigido para jogar (futsal: 05) no momento 
da partida, ou não estiver(em) com a documentação dos atletas, será(ão) desclassificada(s). 
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IV – DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 17º - As equipes poderão fazer suas inscrições no portal do SESC BIRIGUI, sescsp.org.br/birigui, até 13/09/2022, 19h, 
mediante o preenchimento completo do formulário online com a relação nominal dos integrantes. 
 
 

V - DO SISTEMA DE DISPUTA 
 

 
Art. 18º- Os jogos ocorrerão de acordo com as regras oficiais em vigor, em sistema de disputa a ser escolhido pela 
comissão executiva, da seguinte forma: FASE CLASSIFICATÓRIA E FASE ELIMINATÓRIA (SEMIFINAL E FINAL). 
 
 

PONTUAÇÃO:  
Vitória: 03 pontos; Empate: 01 ponto; Derrota: 0 pontos 

 
FUTSAL (masculino) 

2 tempos de 20 minutos CORRIDOS. 
 
 

Critérios de Desempate:  
 Entre duas equipes: 

 
1 – Confronto Direto 
2 - Saldo de Gols; 
3 - Menor número de pontos nos cartões recebidos, de acordo com o artigo 31º; 
4 - Gols marcados; 
5 – Sorteio. 

 
Entre três ou mais equipes:  
  
            1 - Saldo de gols  
 2 - Menor número de pontos nos cartões recebidos, de acordo com o artigo 31º. 
 3 - Gols marcados nos jogos das equipes empatadas em questão; 
 4 – Sorteio. 

           
     

 
VI - DA PREMIAÇÃO 

 
Art. 19º- PREMIAÇÃO: Troféus e Medalhas para as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares na modalidade, artilheiro, 
goleiro menos vazado e “fair play” (melhor conduta ética). 
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VII - DOS JOGOS 

 
Art. 20º- Caberá à Comissão Executiva a normatização do sistema de disputa adotado Competição. 
 
Art. 21º- Os jogos serão disputados de acordo com as regras oficiais em vigor. 
 
Art. 22º- Os jogos terão início nos horários fixados na tabela, sendo admitida uma tolerância de 10 (dez) minutos para 
o início do primeiro jogo, além dos horários determinados. 
ÚNICO - A equipe que não se apresentar para jogar, após essa tolerância, perderá por W.O. 
 
Art. 23º- Somente em casos extraordinários e de absoluta força maior poderá ser transferida a realização do jogo, 
competindo à Comissão Executiva tal resolução. 
 
Art. 24º- Quando um jogo não se realizar ou for interrompido por qualquer motivo e /ou for anulado, será fixada a sua 
realização e/ou continuação, quando for o caso, pela Comissão Executiva. 
 
Art. 25º- As equipes serão identificadas pelos nomes de seus componentes. As equipes jogarão com uniformes próprios, 
(Camisas, Shorts, Meias) sendo obrigatório o uso de caneleiras para futsal e de tênis específico para futsal, com solado 
liso (não podendo utilizar tênis de Futebol Soçaite). O uso de patrocínio nos uniformes será aceito desde que não 
ostensivo, à critério da organização. 

 
 

VIII - DA DISCIPLINA 
 
Art. 26º- Todas as infrações cometidas neste certame serão apreciadas e julgadas pela Comissão Executiva, baseando-se 
no Código Brasileiro de Justiça e Disciplina Desportiva - CBJDD. 
 
Art. 27º- Haverá penalizações (com cartão Amarelo ou Vermelho), de acordo com a interpretação dos árbitros. 
 
ÚNICO - o atleta que for punido com cartão vermelho cumprirá suspensão automática de 1 (um) jogo. Na reincidência, 
o atleta será eliminado da modalidade em questão. O atleta que receber 3 cartões amarelos, cumprirá suspensão 
automática de 1(um) jogo. Os cartões não serão eliminados de uma fase para outra da COPA. 
 
Art. 28º- As equipes penalizadas com cartões (amarelo e/ou vermelho) TERÃO ESTES PONTOS EXTRAS SOMADOS. 
segundo a tabela: 
 

Amarelo = 0,5 (meio) ponto 
Vermelho = 1,0 (um) ponto 

 
ÚNICO - os pontos SOMADOS com cartões não serão computados aos pontos já adquiridos. O critério que estamos 
utilizando neste certame é do jogo limpo (“fair play”), portanto, todas as equipes participantes devem estar cientes 
que estes pontos serão critério de desempate na 1ª fase (classificatória). 
 
Art. 29º- Nos casos de conduta inadequada, como IMORALIDADE, VIOLÊNCIA, AGRESSÃO, o atleta será eliminado da 
COPA. 
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Art. 30º- A equipe que jogar com atleta que tenha sido eliminado(a) ou esteja cumprindo suspensão será desclassificada 
do torneio. 
 
Art. 31º- AS DECISÕES DA COMISSÃO EXECUTIVA SÃO IRREVOGÁVEIS, IRRECORRÍVEIS E PRODUZEM EFEITO IMEDIATO.  
 
Art. 32º - Em caso de invasão de quadra ou outros incidentes que venham a suspender partidas, a Comissão Executiva 
poderá, desde que comprovada a autoria por parte de equipe ou torcida, suspendê-la imediatamente da competição, 
independentemente das outras medidas punitivas que forem cabíveis. 
 

 
IX - DOS RECURSOS 

 
Art. 33º - Os possíveis recursos deverão ser impostos perante a Comissão Executiva no próximo dia útil ao incidente (com 
exceção da segunda-feira), no SESC BIRIGUI a partir das 13h. 

 
 

X-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 34º- Os Promotores e Organizadores da COPA não se responsabilizarão por acidentes de qualquer natureza ou 
indenizações aos jogadores ou equipes participantes. 
 
Art. 35º- É expressamente proibida a utilização dos locais de jogos para qualquer espécie de propaganda política, sob 
pena de imediata eliminação da equipe.  
 
Art. 36º- O SESC BIRIGUI reserva o direito de utilizar os locais de jogos para a exposição pública de publicidade dos seus 
colaboradores. 
 
Art. 37º- A Comissão Executiva reserva-se o direito de acrescentar quantos adendos forem necessários ao regulamento. 
 
 

Comissão Executiva 
Copa SESC do Comércio e Serviços 2022 

 
 

 

 


