TORNEIO PRINCIPAL

COPA C3

REGULAMENTO
ATUALIZADO EM 07/06/2022
O objetivo deste Torneio é promover a integração de Empresas ligadas ao segmento da Construção Civil.
E nada melhor do que o Futebol para promover essa Integração!
A finalidade deste Regulamento é apenas contribuir para uma Disputa Organizada, Sadia e Saudável!
Mais do que uma simples disputa, é uma Grande Oportunidade no nosso Relacionamento Comercial!
Portanto, aproveitem essa Grande Oportunidade!!!

Inscrições
- Cada Equipe poderá inscrever até 20 Atletas (somente maiores de 18 anos).
- Cada Atleta poderá ser inscrito somente em uma Equipe.
- Somente poderão ser inscritos Atletas que sejam funcionários das Empresas participantes, ou que comprovem vínculo
de trabalho de Prestação de Serviço com as mesmas.
- Em cada etapa será sorteado um jogador de cada equipe para comprovação do vínculo de trabalho. Na 2ª. feira posterior
aos jogos serão divulgados os nomes dos jogadores que deverão encaminhar seus documentos para o Comitê da Copa.
Caso não fique comprovado o vínculo do jogador com a empresa, este jogador terá suspensa sua participação na COPA e o
time não irá pontuar na rodada, além de perder 03 pontos na somatória final.
- A Ficha de Inscrição somente poderá ser alterada mediante solicitação prévia, por escrito, e com justificativa, que será
analisada pela Comissão Organizadora, podendo ser aceita ou não.
Após isso, os pedidos de alteração serão analisados pela Comissão Organizadora, que poderá aprová-los ou não.

Equipes Participantes
As Equipes inscritas serão distribuídas em Grupos (cada Grupo com 4 Equipes).

Forma de Disputa
Fase Classificatória

- As Equipes jogarão entre si (dentro de seus respectivos Grupos).
- Nesta Fase cada Equipe jogará 3 Partidas.
- Classificam-se a 1ª e 2ª Colocadas de cada Grupo, conforme Item de Critérios para Classificação.

4ª s de Final

- As 1ªs classificadas jogarão contra as 2ªs Classificadas, conforme Tabela de Jogos.
- Classificam-se somente as 4 Equipes Vencedoras para a Semi-Final.

Semi - Final

- Os confrontos serão conforme Tabela de Jogos.
- Classificam-se as 4 Equipes para a Final.

Final

- As Perdedoras da Semi-final disputarão o 3º Lugar, em uma só Partida.
- As Vencedoras da Semi-final disputarão o Título de Campeão, em uma só Partida.

Critérios para classificação
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

Pontos Ganhos: Vitória (3 pontos) Empate (1 ponto) Derrota (zero pontos)
Confronto Direto: Somente entre 2 Equipes (Se houver mais que 2 Equipes, vale o próximo critério.)
Maior número de Vitórias
Maior número de Empates
Menor número de Derrotas
Maior Saldo de Gols
Maior número de Gols Marcados
Menor número de Gols Sofridos
Menor número de Cartões Vermelhos

Penalidades Máximas
A partir das Quartas de Final, se houver empate no tempo normal de jogo,
a decisão será por Penalidades Máximas, conforme segue:
-

Uma série de 3 cobranças para cada equipe.
Persistindo o empate, haverá cobranças alternadas, até que se defina o Vencedor.
Todos os Atletas, inclusive do banco de reservas, poderão participar da cobrança de Penalidades Máximas.
Um Atleta só poderá cobrar novamente, após a cobrança de todos os demais da Equipe.

SEGUIREMOS AS REGRAS CONFORME SITE SOCCERSOCIETY.COM.BR
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REGRAS DO FUTEBOL SOCIETY

Apresentação de Documentos
- Antes de cada jogo, todos os Atletas deverão apresentar um documento para a identificação.
- Somente será aceito documento oficial c/ foto (RG, Carteira de Habilitação, Carteira Profissional, etc..).
- Quem não apresentar o documento não poderá jogar.

Suspensões e Exclusões
- O Atleta punido com um cartão vermelho será suspenso na partida seguinte.
- O Atleta punido c/ dois cartões vermelhos será eliminado desta Copa.
- O Atleta que cometer qualquer agressão física será eliminado desta Copa.

W.O
- As Equipes deverão apresentar-se uniformizadas dentro da Quadra de jogo, no horário previsto, com as camisetas
fornecidas pelo C3 Clube e calções da mesma cor da camiseta.
- Não será permitida a participação no jogo para quem não estiver com uniforme completo.
- O número mínimo para se iniciar uma Partida é de 5 Atletas (já incluído o goleiro).
- A tolerância será de até 10 minutos, APENAS PARA O 1º JOGO DA RODADA.
- A equipe que não estiver na quadra, uniformizada, será punida por W. O. e declarada perdedora.
- O resultado da partida será de 3 X 0 para a Equipe adversária, e válido para os critérios de Classificação.

Número Mínimo de Atletas em Campo
- Se durante o jogo uma Equipe ficar reduzida a 3 Atletas (já incluído o goleiro), a partida será encerrada.
- Se esta Equipe estiver ganhando ou empatando, o placar do jogo será de 1 x 0 para a Equipe adversária.
- Se esta Equipe estiver perdendo, o placar do jogo será mantido.

Número Mínimo de Atletas em Campo
- Se durante o jogo uma Equipe ficar reduzida a 3 Atletas (já incluído o goleiro), a partida será encerrada.
- Se esta Equipe estiver ganhando ou empatando, o placar do jogo será de 1 x 0 para a Equipe adversária.
- Se esta Equipe estiver perdendo, o placar do jogo será mantido.

Recursos
- Somente o Capitão ou o Representante da Equipe poderão entrar com Recurso.
- Não caberão recursos contra decisões da Arbitragem e da Comissão Organizadora.

Premiação
- Troféu e medalhas para as Equipes Campeã, Vice-campeã e 3º Lugar.
- Troféu para o Artilheiro e Melhor Defesa.

Troféu de Artilheiro
- Será entregue ao Atleta que marcar mais gols durante todo o Torneio.
- Se houver mais que um Atleta Artilheiro, o Troféu ficará com aquele cuja Equipe tiver melhor colocação no Torneio.

Troféu de Melhor Defesa
- Será disputado somente entre as quatro Equipes finalistas.
- Se as duas Equipes tiverem o mesmo número de gols sofridos, o Troféu ficará com a Equipe Campeã do Torneio.

OUTRAS OCORRÊNCIAS NÃO PREVISTAS NESTE REGULAMENTO, SERÃO ANALISADAS
PELA ORGANIZAÇÃO.

