SUPER TAÇA EMPRESARIAL DE FUTSAL 2017
A STEF – SUPER TAÇA EMPRESARIAL DE FUTSAL, em sua 1ª edição criada pelo o Clube
Comary com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, vem através desta, promover uma
competição entre as empresas do tipo comércio, indústrias, clubes entre outras entidades
possuidora de CNPJ. Segue o regulamento e condições para a participação das empresas na
competição.
Artigo 1 - Regulamento
Parágrafo Único – Competição com inscrições limitadas para 12 (doze) equipes, as escolhas
das equipes será por ordem de confirmação das entregas dos documentos solicitados para
inscrição. Para a inscrição da equipe, poderá apenas com uma inscrição por CNPJ. Para a
composição de atletas, caso o CNPJ inscrito pertencer a uma rede empresarial com mesmo
proprietário, o mesmo poderá compor de seus atletas desta rede.
Fase de Grupos
A primeira fase da competição será disputada por 12 (doze) equipes divididas em 2 grupos de
6 equipes, conforme tabela. Jogos em turno único, sendo as equipes do Grupo A x as equipes
do Grupo B. Classificam-se os quatro melhores colocados de cada grupo para as eliminatórias
da STEF. O quinto e o sexto de cada grupo (Eliminados da STEF) participarão de um módulo
alternativo, A Taça Competidor da STEF.
Parágrafo Único – STEF TAÇA COMPETIDOR: As semifinais terá o 5º colocado GP A) X 6º
colocado GP A) e o 5º colocado GP B) X 6º colocado GP B). Os jogos serão realizados em
jogo único, em caso de empates, serão definidas nos pênaltis.
STEF – SUPER TAÇA EMPRESARIAL DE FUTSAL
(FASE ELIMINATÓRIA)

As quartas de finais:
JOGO 1- 1º do grupo A x 4º do grupo A, JOGO 2 - 2º do grupo A x 3º do grupo A JOGO 3 – 1 º
do grupo B x 4º do grupo B e JOGO 4 - 2º do grupo A x 3º do grupo B. Os jogos serão
realizados em partida única, tendo aquela equipe de melhor campanha na fase de grupos, a
vantagem do empate para classificação.
As semifinais:
Semi 1 - VENCEDOR JOGO 1 X VENCEDOR JOGO 2 E Semi 2 - VENCEDOR JOGO 3 X
VENCEDOR JOGO 4 . Os jogos serão realizados em jogo único, tendo aquela equipe de
melhor campanha na fase de grupos, a vantagem do empate para classificação.
A final:
Será entre vencedor da Semi 1 x Semi 2 em jogo único, nesta etapa final, não existe vantagem
para nenhuma das equipes. Caso a partida termine empatada, será decidida logo após seu
encerramento nos pênaltis.

Dos Pênaltis – Cobranças de três (03) tiros livres diretos da marca do pênalti, por equipe,
alternadamente e por atletas diferentes, sendo considerada a equipe vencedora, a que
converter maior número de cobranças. Se o empate mantiver, será cobrada uma série de tiros
livres alternados por atletas que não tenham cobrado, até que se defina a equipe vitoriosa,
conforme preceitua a regra.

Artigo 2 - Das Inscrições
Para a inscrição da STEF, não será cobrada taxa de inscrição das equipes e cada equipe
poderá inscrever 15 atletas.
a) Poderão ser relacionados todos os atletas, desde que estejam devidamente uniformizados
(Camisa, short, meião, futsal e caneleira) e não se encontram cumprindo punições.
b) As inscrições iniciará no dia 15/05/2017 e com término previsto para 14/06/2017 ou caso as
12 vagas sejam preenchidas de acordo com o PARAGRÁFO ÚNICO do Artigo 1.
c) Não será aceito troca de jogadores após o término das inscrições, de acordo com o item b
deste artigo. Em casos específicos com afastamentos por atestado médico, ou o atleta
inscrito, não fizer mais parte da empresa, será feita uma análise junto à organização do
evento.
d) As inscrições deverão ser feitas diretamente na Secretaria de Esportes não sendo permitida
pré-inscrições ou reservas de vagas. Todos os documentos solicitados deverão ser
entregues e sem pendências.
e) Para inscrição, a empresa deverá entregar uma ficha com, CNPJ, endereço, telefone, email
e o nome do responsável pela empresa na competição, declaração do RH ou contador,
relacionando em lista com os nomes dos atletas, Nº RG, Nº CPF e o número de registro do
empregado, CD gravado a Logo da Empresa\Equipe em um dos formatos Corel draw
(CDR) ou Imagem (JPEG), foto dos atletas e uma foto dos uniformes que serão utilizados
na competição. Os jogadores terão que ter vínculo empregatício.
f)

As empresas terão o direito de inscrever 2 (dois) convidados de fora da empresa dentro das
seguintes condições:
 1 (um) convidado – Goleiro e 1 (um) Convidado Linha;
 Cd gravado Foto dos atletas convidados;
 Declaração do RH ou contador da empresa onde eles possuem seus vínculos.

Parágrafo Único – Em Caso de atleta inscrito irregular, a equipe estará automaticamente
eliminada da competição.
Artigo 3 - das Punições
a) A equipe que colocar em quadra atleta em situação irregular (com suspensão), será
declarada derrotada por 3 X 0, caso tenha empatado ou vencido a partida. Se derrotada, o
placar será mantido, caso a diferença seja igual ou superior a 3 (três) gols. O atleta terá que
cumprir a suspensão no próximo jogo.
Parágrafo Único - Em caso de recurso a comissão organizadora da competição (Secretaria de
Esportes) determina o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do
julgamento.
b) Qualquer partida adiada ou suspensa, seja por qual motivo for, deverá ser realizada antes
da última rodada da fase.
c) Caso a partida seja suspensa por qualquer motivo, as decisões serão tomadas de acordo
com o relato do árbitro da partida na súmula.
d) Qualquer empresa que discordar das decisões da Comissão Organizadora (Secretaria de
Esportes) poderá recorrer, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta
reais).
e) A invasão de quadra por torcedores identificados ou dirigentes, assim como agressão, por
eles tentada ou consumada, a membros da equipe de arbitragem ou representante da
competição, praticada antes, durante ou após realização da partida determinará a
eliminação da equipe ou WO na competição, dependendo do relatório do árbitro.

Artigo 4 - dos Jogos/ Regras
a) As partidas terão duração de 30 (trinta) minutos divididos em 02 (dois) tempos de 15
(quinze) minutos cronometrados, com 5 (cinco) minutos de intervalo NA FASE DE
GRUPOS.
b) As partidas terão duração de 40 (quarenta) minutos divididos em 02 (dois) tempos de 20
(vinte) minutos cronometrados, com 5 (cinco) minutos de intervalo NAS FASES
ELIMINATÓRIAS.
c) As equipes deverão estar em quadra no horário marcado, de acordo com a tabela,
devidamente uniformizadas e com a súmula assinada. A equipe que não comparecer e não
estiver de acordo com o acima descrito será declarada derrotada por 3 X 0

d) Após o árbitro aguardar a tolerância de 15 (quinze) minutos. Na segunda partida do dia a
tolerância será de cinco minutos após o encerramento da primeira partida, salvo quando
houver um WO, neste caso a tolerância volta a ser 15 (quinze) minutos do horário marcado.
e) A equipe que sofrer o 1º WO deverá fazer o pagamento da taxa de arbitragem em até 72h
após o término da partida, caso contrário será eliminada da competição e os resultados dos
seus jogos realizados serão anulados mudando o placar para 3 x 0 a favor da outra equipe,
sendo que a artilharia e a defesa menos vazada será mantida com o placar do jogo. Seus
jogos a serem realizados terão o placar de 3 x 0 a favor da outra equipe.
Parágrafo Único - Caso uma equipe sofra o 2º WO na competição, estará automaticamente
eliminada e seus jogos realizados e a se realizarem passarão a ser 3 x 0 a favor do adversário
e ficará fora da próxima edição da competição.
f) Na fase de Grupos:
1 - Os critérios de desempate são:
2 - Confrontos diretos (em caso de empate entre duas equipes)
3 - Maior número de vitórias
4 - Maior saldo de gols na fase
5 - Maior número de gols marcados na fase
6 - Gols average
7 - Sorteio
g) Quando houver coincidência das cores do uniforme; a equipe do lado direito da tabela fará a
troca do uniforme para outro ou fazer do uso de coletes.
h) O atleta que acumular 3 (três) cartões amarelos terá que cumprir suspensão automática no
jogo seguinte da equipe. Os cartões zeram de uma fase para outra.
i)

As punições para comissão técnica e atletas expulsos de jogo, serão de acordo com o
CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).

j) Cada atleta deverá apresentar o documento RG ou CPF, para que esse possa ter condições
de jogo.
Artigo 5 - das Mídias / informativos
As comunicações, decisões e normas oficiais instituídas pela Organização do Evento
(Secretaria de Esportes), estarão à disposição dos participantes através de resoluções e
boletins através das mídias do site do Clube.

Artigo 6 - das Arbitragens (Por Conta de cada equipe)
A taxa de arbitragem R$ 80,00 (oitenta reais). Na semifinal a arbitragem terá um acréscimo de
25%. Na final a arbitragem terá um acréscimo de 50% EM NEGOCIAÇÃO.
Artigo 18º - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Organização do
Campeonato de acordo com a Legislação em vigor.

Artigo 7 - das Premiações
As Premiações da STEF serão distribuídas da seguinte maneira:
a) Medalhas para os atletas - equipe campeã STEF E MÓDULO COMPETIDOR;
b) Troféu grande e Placa para Empresa - equipe campeã STEF E MÓDULO COMPETIDOR;
c) Medalhas para os atletas - equipe vice-campeã STEF E MÓDULO COMPETIDOR;
d) Troféu Médio e Placa para Empresa – equipe vice-campeã STEF E MÓDULO COMPETIDOR;
e) minis troféus para os atletas escolhidos para Seleção da STEF;
f) troféu para o artilheiro da STEF;
Na Final da STEF E MÓDULO COMPETIDOR, o Campeão e o Vice-Campeão receberão
as premiações, os itens A e C deste artigo, os demais itens serão entregues em no dia
14/09/2017 no Clube Comary, na formalidade em caráter de evento de premiação da
competição.
EM CASO DE REMANEJAMENTO DAS DATAS (JOGOS
PREMIAÇÕES) SERÁ COMUNICADO POR ANTECEDÊNCIA.

Teresópolis, 10 de junho de 2017.
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