
6ª COPA SINDIJOR DE FUTSAL - 2015 
 

REGULAMENTO GERAL 
 

Local: STARK SPORTS 
Rua Dr. Bronislau Ostoja Roguski, 150 - Jardim das Américas 

www.starksports.com.br/novo 
 

 
 

1. NÚMERO DE ATLETAS 
 
Masculino 
a. Máximo 12 jogadores por equipe; 
b. Mínimo de 06 jogadores por equipe; 
c. 01 estudante de jornalismo pré-sindicalizado; 
d. 01 não-jornalista que trabalhe em empresa de comunicação. 
 

Feminino 
a. Máximo 12 jogadoras por equipe (jornalistas/esposas de jornalistas); 
b. Mínimo de 06 jogadoras por equipe; 
c. 02 estudantes de jornalismo pré-sindicalizadas; 
d. 02 não-jornalistas. 
 
 
2. INSCRIÇÕES 
 
As equipes podem se inscrever entre os dias 27 de janeiro e dia 24 de fevereiro. 
O representante da equipe deve encaminhar por e-mail um formulário contendo informações dos 
atletas para consulta cadastral. A Coordenação do Torneio informará as equipes o valor da taxa 
de inscrição.  
O formulário deve ser enviado para o e-mail => eventos@sindijorpr.org.br, com as seguintes 
informações: 
 

a. Nome completo; 
b. Empregador; 
c. Nome da equipe; 
d. Representante da equipe com número do celular e e-mail. 
 
 
3. DOCUMENTOS 
 
Os documentos abaixo devem ser entregues na Secretaria do Sindijor junto com o pagamento 
da taxa de inscrição até o dia 24 de fevereiro. 
 
a. Jornalista (uma das opções): 
- Cópia da Carteira de Jornalista (Fenaj); 
- Cópia CTPS (páginas de identificação e registro); 
- Cópia do diploma de conclusão de curso. 
 

b. Estudante 
- Cópia do recibo de pré-sindicalização. 
 

c. Esposa 
- Cópia da Carteira de Jornalista do esposo. 
 

d. Não-jornalista: 
- Cópia do RG e CTPS (página do contrato de trabalho) 
 
ATENÇÃO: A falta de qualquer dos documentos acima relacionados torna a inscrição do jogador 
irregular. 
 

http://www.starksports.com.br/novo


 
4. VALOR DAS INSCRIÇÕES 
 
O valor total das inscrições será repassado pela Coordenação do Torneio ao representante da 
equipe após consulta cadastral dos atletas inscritos. 
 
- Jornalista sindicalizado: isento; 
- Jornalista não-sindicalizado ou inadimplente: R$ 30; 
- Não-jornalista: R$ 50. 
 
O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 24 de fevereiro, na Secretaria do 
Sindijor (Rua José Loureiro, 211). 
 
 
5. REGRAS 
 
O torneio será redigido pelas regras internacionais (Fifusa). 
 
 
6. CONGRESSO TÉCNICO 
 
O Congresso Técnico será realizado no dia 26 de fevereiro, às 19h30, no Sindijor (Rua José 
Loureiro, 211, no auditório, térreo) ou outro local a ser definido pela Coordenação do Torneio.  
É importante a presença de 01 (um) representante de cada equipe. Em caso de não 
comparecimento, a equipe ausente não poderá questionar as decisões do Congresso Técnico. 
 
 
7. FÓRMULA DE DISPUTA 
 
A Coordenação do Torneio se reserva o direito de escolher a melhor fórmula conforme o número 
de equipes inscritas. A proposta será apresentada aos representantes das equipes no 
Congresso Técnico. 
 
 
8. PARTIDAS  
 
Serão disputadas aos domingos pela manhã, conforme calendário a ser definido. A final será 
realizada no dia 11 de abril, sábado, no Churrasco do Dia do Jornalista. 
 
 
9. UNIFORME 
 
Só serão aceitas camisas idênticas ou coletes numerados. Somente o goleiro poderá jogar de 
calça de agasalho. Obrigatório o uso de tênis próprio para Futsal. A falta deste arretará na 
exclusão do jogador da partida. 
 
 
10. TEMPO DE JOGO 
 
20 x 20” corridos. 
 
 
11. DISCIPLINA 
 
O atleta que receber 02 (dois) cartões amarelos estará suspenso por uma partida.  
Um cartão vermelho suspende por uma partida. 



Se o mesmo atleta receber cartão vermelho por duas vezes ele será automaticamente excluído 
do torneio, não podendo mais participar das atividades esportivas.  
 
 
12. PREMIAÇÃO 
 
Troféu Campeão (M/F). 
Troféu vice (M/F). 
Troféu Artilheiro (M/F). 
Troféu Goleiro menos vazado (M/F). 
Medalhas para 1º a 3º lugares (M/F). 
 
 
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os casos omissos neste regulamento serão avaliados pela Coordenação do Torneio e, se 
necessário, pela Direção Estadual do Sindijor. 
Os pedidos de recursos deverão ser entregues por escrito e assinados pelo representante da 
equipe em no máximo de 24 horas do fato ocorrido, na sede do Sindijor. 
 
 
14. COORDENAÇÃO DO TORNEIO 
 
Filipi Oliveira 
Guilherme Carvalho 
Gustavo Henrique Vidal 
Roger Pereira 
 
 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná 
(Rua José Loureiro, 211 - Praça Carlos Gomes :: Horário de Funcionamento: das 09 horas às 18 horas) 

 


