
 

 

 

 

 

TAÇA DOS BANCÁRIOS 2012 

 

Regulamento 

 

Capítulo I – Este regulamento é o conjunto das disposições que regem as 

disputas da TAÇA DOS BANCÁRIOS 2012. 

Capítulo II – a competição  tem por objetivo o desenvolvimento das 

atividades esportivas entre os Bancários do Litoral Norte e suas famílias . 

Capítulo III – A coordenação Geral da Taça dos Bancários 2012 será feita 

por Técnico em Arbitragem da Imagem Eventos Esportivos e 



Representantes do Sindicato dos Bancários do Litoral Norte, que terão as 

seguintes funções, quando necessárias: 

- Decidir sobre questões próprias da administração e organização 

desportiva. 

- Designar os locais das partidas em conformidade com a programação 

elaborada  

- Fiscalizar a aplicação e o cumprimento deste regulamento adotando 

sbsidiariamente as regras oficiais das Federações Desportivas de cada 

modalidade 

- Prestar esclarecimentos e tomar as decisões em assuntos referentes a 

questões técnicas 

- Verificar a qualidade dos materiais utilizados na competição 

- Homologar os resultados e a classificação da Taça dos Bancários 2012, 

oficializando o campeão, vice-campeão e 3º colocado de cada modalidade 

- Resolver os casos omissos de natureza técnica que venham a ocorrer 

durante a realização da competição. 

 

A Comissão Disciplinar será formada pelos seguintes membros: 

- Equipe Técnica de Arbitragem da Imagem Eventos Esportivos e membros 

do Sindicato dos Bancários; 

- Caberá a Comissão Disciplinar : 

- Resolver os casos omissos de natureza disciplinar que venham a ocorrer 

durante a realização da competição. 

 

Capítulo IV – Das modalidades e categorias  

- A Taça dos Bancários 2012 será disputada nas modalidades de Futebol 7 

e Voleibol misto. 



- o número máximo de atletas por equipe será o seguinte: 

*Futebol 7(masc) – 14 atletas mais o técnico 

*Voleibol   (misto) – 12 atletas mais o técnico (neste caso as equipes de 

vôlei não existe limite para inscrição para atletas do sexo masculino, mas 

durante as partidas as equipes podem ter no máximo 03 homens em 

quadra ao mesmo tempo) 

- É vetada a participação de atletas em mais de uma modalidade e 

categoria. 

Capítulo V – Das inscrições e Documentação 

- As disputas são destinadas a bancários, estagiários, vigilantes e  

familiares. 

- A idade mínima para participar da competição é de 16 anos completos; 

- Após o início da competição em cada Etapa , sob nenhuma hipótese, 

poderá haver substituições de nomes, exceto em caso de lesão com 

atestado médico; 

 

CAPÍTULO VI – Da Premiação 

- As equipes serão premiadas da seguinte forma: 

*Medalhas para 1º, 2º e 3º lugares  

*Troféus para 1º, 2º e 3º lugares  

- Medalhas para goleiro menos vazado e goleador da competição 

CAPÍTULO VII – Da Arbitragem  

- Arbitragem será de responsabilidade da Empresa Imagem Eventos 

Esportivos , que terá a responsabilidade de conferência de documentos 

antes da partida e de relatórios quando necessários  

CAPÍTULO VIII – Das Disposições Gerais  



- Os protestos e solicitações das equipes, somente serão aceitos por 

escrito e deverão conter a assinatura do técnico da equipe, devendo ser 

encaminhado no prazo máximo de 02 (duas) da decorrência que originou 

o mesmo. 

- Protestos encaminhados fora do prazo acima citado ou que não estejam 

de acordo com a exigência serão sumariamente rejeitados . 

- Os promotores da Taça dos Bancários 2012 não se responsabilizarão por 

acidentes ocorridos com atletas ou dirigentes, dentro ou fora das quadras 

de jogo. 

- Será desclassificada a equipe que perder por WO, ou que não participar 

de toda a programação dos jogos, a iniciar ou continuar um jogo. 

- Para efeito de classificação ou pontuação, o WO anulará todos os jogos 

da equipe, mantendo-se a contagem dos cartões e os gols marcados e 

sofridos para critério de goleadore goleiro menos vazado. 

- Havendo semelhança de fardamento entre duas equipes será realizado 

um sorteio para definição de qual equipe utilizará os coletes fornecidos 

pela organização. 

- Somente será permitida a permanência dentro de quadra de jogo de 

atletas e comissão técnica devidamente relacionados em súmula. 

 

CAPÍTULO IX – Regulamento Técnico  

- As disputas do Voleibol misto serão em um set de 25 pontos na 1ª fase  

- Na 2ª fase (semi-final e final) serão melhor de três sets 25 pontos se 

houver tié break será de 15 pontos 

- Os critérios de desempate serão o seguinte: 

1- confronto direto 

2- set average 

3 – pontos average  



4- sorteio 

A pontuação será a seguinte : 

Vitória – 2 pontos  

Derrota – 1 ponto  

- Os jogos terão Tolerância de 5 minutos no máximo 

 

• As disputas de Futebol 7 (masc) serão regidas pelas regras em vigor 

da CBF7, e pelo que dispuser este regulamento e pelo que for 

aprovado em Congresso Técnico.  

• O tempo de jogo será determinado de acordo com o número de 

equipes inscritas será de 2 tempos de 10 min ou 2 de 15 min 

• A pontuação será atribuída de acordo com o seguinte critério: 

• Vitória – 3 pontos 

• Empate – 1 ponto  

• Derrota – 0 ponto 

• As contagens dos cartões serão cumulativas nas fases e implicarão 

em suspensão automática, de acordo com o critério abaixo: 

• 3 cartões amarelos – 1 jogo  

• Cartão azul – fora 2 minutos , podendo substituir por outro atleta 

• Cartão vermelho – 1 jogo de punição    

• Para efeitos de disciplina  

• Cartão amarelo – - 2 pontos 

• Cartão azul -           - 3 pontos  

• Cartão vermelho -  -5 pontos 



 Os critérios de desempate serão adotados de acordo com seguinte ordem 

em todas as etapas da Taça dos Bancários 2012: 

- Entre duas equipes : 

1- Confronto direto no turno ou chave 

2- maior número de vitórias 

3 – menor número de gols sofridos nos jogos entre as equipes   

4 – maior número de gols feitos nos jogos entre as equipes 

5 – disciplina  

6 – sorteio 

- Entre três ou mais equipes : 

1- maior número de vitórias  

2- menor número de gols sofridos  

3 – maior números de gols feitos  

4 – disciplina  

5 – sorteio 

 

• Em caso de empate da semi-final e final, será decidido em cobrança 

de penalidades máximas, com cobraças de 03 (três) pênaltis para 

cada equipe, permancendo empate será feita de forma alternada 

até que uma equipe obtenha a vantagem .   


