REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY
DOS METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO
1. É necessário comprovar que o atleta inscrito é metalúrgico;
2. Comprovar que é funcionário na empresa a qual foi escrito;
3. Se for necessária a inscrição ou troca de atleta o prazo mínimo é de uma semana
antes do jogo; Após a fase de Grupo não será permitido outras inscrições
4. A taxa de inscrição terá que ser feita até o dia 15/09/2018. Os atletas inscritos
após o início terão que pagar taxa nos valores normais.
5. A taxa de inscrição é individual; R$10,00 para sócios e R$20,00 não sócio; Em
caso de não pagamento da taxa de inscrição o atleta será proibido de participar
dos jogos.
6. Caso seja comprovada a inscrição de Atletas que não metalúrgicos ou
metalúrgicos de outras empresas, a equipe será punida com a perca dos pontos
dos jogos que o atleta participou podendo ser eliminado do campeonato.
Ressalvamos que o valor pago pela inscrição no caso de eliminação do
campeonato não será ressarcido, pois a reserva e contratação de arbitragem
para os jogos sucessivos já terão sido feitas.
7. As regras do campeonato serão as adotadas do futebol society;
8. As equipes serão divididas em grupos de 4 equipes. Classificando as 16 equipes
para a 2ª fase, seguindo os seguintes critérios em caso de empate:
Número de Pontos, Números de Vitórias, Saldo de Gols, Gols marcados
Em caso de persistir o empate será efetuado sorteio.

A tabela da 2ª fase obedecerá o seguinte critério;
Ex: melhor primeiro colocado x último colocado, segundo melhor colocado x penúltimo
colocado, assim sucessivamente.
9. Em ocorrência de WO o time que causou será eliminado, arcando com as
despesas, a contribuição não será devolvida.
10. Incidências de indisciplinas, falta de respeito entre jogadores ou torcedores
serão punidos mediante denuncia e apuração, de acordo com a gravidade do
fato será aplicada penalidades.
11. Em caso de agressão a outro atleta ou torcedor, o atleta agressor será eliminado
do torneio automaticamente, podendo a equipe ser também penalizada.
12. Não será permitido a entrada na quadra de torcedores ou pessoas que não seja
atleta, se ocorrer a equipe que o fizer poderá ser punida com perda de pontos.
13. Os jogadores autorizam o uso do próprio nome e da imagem para divulgação
no site e em quaisquer outros materiais publicitários, sem ônus de espécie
alguma para o Sindicato dos Metalúrgicos.
14. . As interpretações e os casos omissos ou duvidosos deste Regulamento serão
resolvidos pela Organização do Torneio.

