REGULAMENTO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO CRC/CE

CAPÍTULO I - DA COMPOSIÇÃO, LOCAL E
DATA DE REALIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS.

Art. 1º. O torneio de Futebol do CRC/CE,

será realizado no Complexo Arena

Chapions, localizado na rua Conselheiro Galvão, 77 - Parangaba, Fortaleza - CE,
60710-100, no Dia 25/09/2022 (Domingo).

Art. 2º. O Torneio de Society do CRC/CE tem por objetivos:

I.

Promover a integração entre os profissionais da contabilidade;

II.

Proporcionar entretenimento e diversão para os profissionais da contabilidade,
funcionários das empresas e estudantes do curso de Ciências Contábeis;

III. Levantar a bandeira da importância da prática do esporte e busca pela saúde.

CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES

Art. 3°. A equipe interessada em participar do torneio deverá confirmar sua participação até
o dia 22/09/2022;

Parágrafo único. Cada equipe receberá o link com formulário para envio de
informações de cada jogador.

Art. 4°. Após preenchido, o formulário de participação para o Torneio de Futebol, deverá
ser enviado para o e-mail da: asspres@crc-ce.org.br

Art. 5º. A competição se realizará entre equipes que se inscreverem no prazo legal e
obedecendo todas as regras estipuladas. A fórmula de disputa será determinada pela
Comissão Organizadora e informada para as equipes antes da competição.
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CAPÍTULO III – DOS DIREITOS E DEVERES DO PARTICIPANTE

Art. 6°. São deveres da equipe participante:

I.

Preencher a ficha de inscrição com todos os dados nela requeridos;

II.

Comparecer e cumprir os horários estabelecidos no cronograma de jogos que
será divulgado pela Comissão Organizadora;

III.

Não danificar o patrimônio da Instituição. Caso ocorra, cobraremos diretamente
ao responsável e capitão de acordo com os danos ocorridos;

IV.

Não se envolver em quaisquer tipo de conflito, ou briga, automaticamente
será excluída do torneio e de qualquer atividade envolvida no mesmo.

V.

Ter uniforme com numeração individual para cada atleta, não sendo permitido
dois atletas com a mesma numeração.

Art. 7°. É direito da equipe participante:

I.

Receber o cronograma da competição;

II.

Ter acesso ao regulamento;

III.

Inscrever no mínimo 6 (sete) atletas. E no máximo 15 (quinze) atletas.

Art. 8°. Um jogador inscrito por uma equipe poderá somente participar do Torneio
pela mesma. E será eliminado do campeonato se transgredir este artigo.

Parágrafo único. O atleta que jogar por uma equipe, não poderá jogar por outra equipe
no mesmo campeonato, sob pena de ser eliminado da competição e a equipe que
cometeu estairregularidade ser punida com a perca dos pontos da partida em disputa.

DA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
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Art. 9°. Para cada equipe concorrente, será necessária a comprovação de vínculo entre os
jogadores, através de:

I.

Preencher a lista de atletas com nome, número da CTPS, bem como
função desempenhada na empresa;

II.

Caso a empresa tenha prestadores de serviços e queira inscrever os mesmos,
a inscrição será limitado apenas 2 pessoas.

DA FÓRMULA DE DISPUTA

Art. 10°. A reunião dos critérios técnicos será realizada no dia 23/09/2022 (sextafeira) às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos), via Zoom, e, na ocasião, será
realizado o sorteio dos grupos,forma de disputa e outros assuntos pertinentes.

DA PREMIAÇÃO

Art. 11°. Ao final da competição será concedida a seguinte premiação:
I.

Campeão – Troféu e medalhas;

II.

Vice-Campeão – Medalhas;

III.

Artilheiro – Troféu e brindes;

IV.

Goleiro menos vazado – Troféu e brindes.
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