CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS
QUARTEL DO COMANDO GERAL
Regulamento do Torneio de Futebol Society “Sd BM Francisco das Chagas Santos”
em Comemoração ao “Dia do Bombeiro 2019”
Regulamento Geral
I – DA FINALIDADE
Art. 1º O Torneio de Futebol Society “SD BM FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS”
em comemoração ao “Dia do Bombeiro”, edição 2019, categoria Adulto Masculino, tem por
finalidade a Comemoração ao Dia do Bombeiro, intrínseca à estimular a prática desportiva
de forma organizada e sadia, propiciando o congraçamento entre os bombeiros militares do
CBMTO, desenvolvendo o espírito de união entre os integrantes da Corporação,
solidificando mais ainda o conceito de equipe e organização. Os jogos serão organizados e
gerenciados pelo Organizador do evento e suas subcomissões. Organizador será o militar:
MAJ QOBM/E MATEUS ALVES TEIXEIRA
Art. 3º As Subcomissões Organizadoras serão compostas pelos militares:
REGIONAL DE PALMAS
MAJ QOBM/E DANILO MACHADO SILVA;
MAJ QOBM/E RONNALDO DA COSTA LEITE;
MAJ QOBM/E RAPHAEL DIAS MEDEIROS;
MAJ QOBM/E GERMANO ALVES CORRÊA DE SÁ.
MAJ QOBM FLÁVIO LUIS DA SILVA ALVES
MAJ QOBM/A FÁBIO QUEIROZ NOGUEIRA
ST QPBM ALTEMAR SOARES ALMEIDA;
DEMAIS MILITARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS;
REGIONAL DE ARAGUAÍNA
TC QOBM CIRO CARDOSO GUIMARÃES FILHO;
MAJ QOBM/E CARLOS VALDIR JARDIM MARTINS;
MAJ QOBM SIDIMARCOS PEREIRA DE MESQUITA
DEMAIS MILITARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS;
REGIONAL DE GURUPI
TC QOBM MAXUELL DOS DE SOUZA
MAJ QOBM/E EUCLIDES ALVES MONTEIRO;
DEMAIS MILITARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS;
REGIONAL DE PORTO NACIONAL
MAJ QOBM BENVINDO FILHO DE QUEIROZ;
DEMAIS MILITARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS;
REGIONAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS
MAJ QOBM RAFAEL ALVES CRUVINEL;
DEMAIS MILITARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS.
II – DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Art. 4º O Torneio de Futebol Society de comemoração ao “Dia do Bombeiro”, edição 2019,
será realizado em 3 (três) fases (Quartas de final, Semi-final e Final). Serão disputadas do
mês de agosto ao mês de dezembro. As datas dos jogos foram definidos em congresso
técnico realizado no dia 05/06/2019 às 15:00h no QCG/DISTEC, com a presença do

representante do QCG (Major Mateus), representante da 1ª Cia/1º BBM (Capitão Nogueira),
representante da 2ª Cia/1º BBM (Capitão Lira) e representante da SCI (1° Tenente Edinal).
Art. 5º Teremos também no dia da final o amistoso MASTER SOCIETY e será
formado por duas equipes do Corpo de Bombeiros Militar ou definidas pela Comissão
Organizadora (MASTER ALFA X MASTER BRAVO), com atletas com idade igual ou
superior a 40 anos (completados até o mês de dezembro deste ano).
Parágrafo Único - por motivo de força maior a Comissão Organizadora e a
subcomissão organizadora poderão marcar jogos em local, data e horário fora do previsto
no anexo da tabela dos jogos desse Torneio.
III – DAS EQUIPES PARTICIPANTES
Art. 6º Cada equipe deverá ser inscrita até as 14:00h do dia 18/06/2019, através de
formulário de inscrição devidamente preenchido, que deverão ser entregues aos presidentes
das subcomissões organizadoras que deverão encaminhá-los à comissão organizadora em
Palmas, aos cuidado do MAJ QOBM/E MATEUS ALVES TEIXEIRA, bem como por meio da
rede mundial de computadores (internet) na pagina do CBMTO, no mesmo período
disponível para as inscrições presenciais.
§ 1º No formulário de inscrição deverá constar o nome completo e o posto do atleta
da equipe, bem como a assinatura do Técnico/representante do time, observando os limites
mínimos e máximos de participantes por equipe. Os formulários originais deverão ser
entregues pessoalmente ou enviados via email (distec@bombeiros.to.gov.br), até a data
limite estipulada no caput deste Art..
§ 2º Equipes Participantes: QCG, 1ª CIA/1° BBM, 2ª CIA/1° BBM, SCI, 3ª Cia/2° BBM
(Araguatins), 3° BBM (Gurupi), 3° CIA/1° BBM (Paraíso do Tocantins) e 5° CIA/1° BBM
(Porto Nacional).
IV – DAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS
Art. 7º Cada equipe poderá inscrever no mínimo 7 (sete) e no máximo 15 (quinze)
atletas pertencente ao quadro efetivo de sua unidade, constantes no parágrafo 2º do Art.
anterior. As inscrições deverão ser feitas através da ficha de inscrição dada pelo anexo III.
Não admite-se a inscrição de funcionários civis mesmo que lotado na Unidade de origem da
equipe.
§ 1º O atleta militar da reserva poderá participar representando a última unidade a
que serviu quando da ativa.
§ 2º O técnico deverá obrigatoriamente pertencer à Unidade da respectiva equipe.
§ 3º Serão formadas duas equipes entre todo o efetivo conjunto da 2ª CIA/1° BBM e
SCI.
Art. 8º Cada atleta só poderá atuar por uma única equipe durante a competição.
Art. 9º Não haverá cancelamento, substituição ou transferência de atletas após a
inscrição da equipe.
V – DAS PARTIDAS DO TORNEIO
Art. 10 As partidas do Torneio serão realizadas nos campos organizados pelas
unidades de Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins e a Final
será em Palmas em campo que será definido pela comissão organizadora do torneio. O
sorteio dos confrontos foi realizado dia 05/06/2019 às 15:00h no QCG/DISTEC na presença
de representantes das equipes.
§ 1º Somente o Árbitro, no local, ou um comunicado da Comissão Organizadora,
poderá adiar uma partida.
§ 2º O tempo de jogo será de 40 (quarenta) minutos, divididos em 2 (dois) tempos
iguais de 20 (vinte) minutos com intervalo de 5 (cinco) minutos. Haverá tolerância de 10
minutos em cada jogo da rodada.

§ 3º Caso uma equipe provoque um W x O (não se apresentar no campo de jogo até
a tolerância máxima permitida, será declarada perdedora, pelo placar de 2x0 favorável à
equipe adversária e desclassificada da competição.
§ 5º Cada equipe terá direito a 1 (uma) parada técnica de 1 (um) minuto em cada
tempo de jogo, para melhor orientação de seus atletas. O pedido de tempo deverá ser
solicitado ao árbitro da partida, pelo Técnico ou Capitão da equipe.
§ 6º As condições para iniciar um jogo são: mínimo de 5 (cinco) e máximo de 7 (sete)
atletas em campo (sendo que um deles deverá ser o goleiro), todos os atletas uniformizados
e definidamente identificados.
§ 7º Caso uma equipe fique reduzida a 3 (três) atletas em campo, o jogo será
encerrado permanecendo o placar técnico, com os pontos sendo repassados a equipe
adversária.
§ 8º Em caso de empate será decidido em penalidades máximas.
Art. 11 Toda equipe deverá apresentar antes de cada partida ao mesário com
uniformes iguais e numerados.
§ 1º Compete ao Capitão e ao Técnico, zelarem pela disciplina de sua equipe, dando
bons exemplos de conduta, respeito às regras, aos árbitros e às subcomissões e comissão
Organizadora.
§ 2º Somente poderão ficar no banco, além dos atletas reservas, o Técnico, que
deverá estar previamente inscrito na ficha de inscrição e será o responsável por toda a
equipe, e o Massagista.
VI – DA FORMA DE DISPUTA
Art. 12 O Torneio será disputado conforme as normas abaixo e os confrontos da
Tabela do Anexo II. Será realizado em 3 (três) fases (Quartas de final, Semi-final e Final).
Estas fases serão eliminatórias em dois jogos, sendo um mando de campo de cada time e a
final será jogo único na capital, Palmas – TO.
Parágrafo único Será considerada terceira colocada da competição a equipe que for
derrotada pela equipe que se sagrar campeã do torneio.
Art. 13 A classificação das equipes será por pontos ganhos, quando houver igualdade
em pontos ganhos ao final das duas partidas, os critérios de desempate serão os seguintes:
1º) maior saldo de gols nas duas partidas;
2º) cobrança de pênaltis, em 3 (três) séries, persistindo o empate, as cobranças
passarão a ser alternadas em apenas uma série até que seja conhecida a equipe
vencedora.
VII – DA PREMIAÇÃO
Art. 14 Ficam instituídos os seguintes prêmios, ao Torneio:
a) 1º colocado – Troféu e medalha;
b) 2º colocado – medalha;
d) Artilheiro – medalha;
e) Melhor Goleiro – medalha;
f) Poderá haver premiação especial ou mudança na premiação estipulada, definidas pela
Comissão Organizadora.
Parágrafo Único – o critério para o melhor goleiro será aquele que sofrer o menor
numero de gols durante a partida final.
Art. 15 Ficam instituídos os seguintes prêmios, ao Amistoso Máster:
a) Equipe Vencedora – medalha;
c) Artilheiro - medalha

d) Melhor Goleiro - medalha.
Parágrafo único – A premiação será realizada após a partida final.
VIII – DAS PENALIDADES E PUNIÇÕES
Art. 16 Ficam instituídas as seguintes penalidades para infrações disciplinares por
parte de atletas, técnicos, massagistas ou qualquer outra pessoa registrada na equipe:
a) 1 cartão vermelho - suspensão de 1 jogo (partida subseqüente).
b) 2 cartões amarelos na mesma partida = 1 cartão vermelho - suspensão de 1 jogo
(partida subseqüente).
§ 1º - Um cartão vermelho não anula os outros cartões.
IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17 Toda equipe tem o direito de RECURSO contra irregularidades observadas
durante a realização da competição.
§ 1º Somente o Representante Oficial da equipe poderá interpor RECURSO junto a
Comissão Julgadora que será composta por o representante de cada time participante e da
arbitragem do Torneio. Em caso de empate na decisão da Comissão Julgadora, o voto
decisivo será dado pela Comissão Organizadora.
§ 2º Todo RECURSO deverá ser apresentado por escrito, imediatamente após a
realização da partida à subcomissão organizadora que analisará juntamente com pelo
menos 01(um) membro da comissão organizadora, momento em que será convocada a
Comissão Julgadora para arbitrar o mérito do recurso.
Art. 18 As decisões da Comissão Organizadora serão irrevogáveis, não cabendo
recurso.
Art. 19 As equipes interessadas em participar do AMISTOSO MASTER SOCIETY,
que poderão ser compostas por servidores militares do CBMTO, deverão se inscrever até as
12 horas do dia que anteceder ao jogo da final, pessoalmente no QCG/DISTEC ou através
do fone/fax 3218-4716 com o MAJ BM MATEUS. A inscrição deverá ser feita com o
fornecimento de todos os dados referentes aos atletas constantes da ficha de inscrição do
anexo III.
Art. 22 As subcomissões em conjunto com as unidades operacionais do interior do
Estado deverão providenciar água, campo de futebol, súmula e os árbitros para as equipes
visitantes.
Art. 23 Todas as equipes deverão apresentar-se uniformizadas 10 (dez) minutos
antes de cada partida, no local dos jogos e também para a solenidade de finalização do
torneio com a presença do Exmo. Sr. Cel. QOBM Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar.
Art. 24 As jogadas violentas e anti-desportivas serão submetidas a julgamento da
comissão julgadora e organizadora, podendo causar a suspensão do militar nos próximos
torneios promovidos pelo CBMTO, independentemente de instauração de procedimentos
administrativos pela Corporação.
Art. 25 As equipes que descumprirem este regulamento serão automaticamente
desclassificadas do torneio.
Art. 26 Este regulamento parte do princípio de que todos os participantes são
conhecedores das regras básicas oficiais da Confederação Brasileira de Futebol Society e,
que, uma vez inscrita, aceitam e acatam todas as disposições deste regulamento e das
regras básicas contidas no Anexo I deste regulamento.
Palmas - TO, 05 de junho de 2019.
CARLOS EDUARDO DE SOUZA FARIAS – CEL QOBM
Chefe do Estado Maior do CBMTO
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ANEXO I
Detalhes das Regras de Futebol Society
11 - DISPUTA DE PENALIDADES MÁXIMAS: Caso termine empatada uma partida será
disputado através de penalidades máximas. Um mesmo atleta só poderá cobrar uma nova
penalidade, depois que todos os outros atletas da equipe tiverem cobrado, incluindo o
goleiro.
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ANEXO II
TABELA

RODADA
1
1
1
1

RODADA
2
2
2
2

RODADA
3
3

RODADA
4
4

RODADA
5

DATA

HORA JOGO

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

A definir
A definir
A definir
A definir

DATA
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro

DATA

HORA JOGO
A definir
A definir
A definir
A definir

S1
S2

HORA JOGO

Novembro A definir
Novembro A definir

DATA

Q1
Q2
Q3
Q4

HORA JOGO

Outubro A definir
Outubro A definir

DATA

Q1
Q2
Q3
Q4

S1
S2

HORA JOGO

14/12/19 A definir

F1

QUARTAS DE FINAL
EQUIPE
PLACAR
1ª Cia/1° BBM
2ª Cia/1° BBM
SCI
QCG

X
X
X
X

QUARTAS DE FINAL
EQUIPE
PLACAR
5ª Cia/1° BBM
3ª Cia/1° BBM
2° BBM
3° BBM

X
X
X
X

SEMI FINAL
EQUIPE
PLACAR
Vencedor Q1
Vencedor Q3

X
X

SEMI FINAL
EQUIPE
PLACAR

EQUIPE

LOCAL

5ª Cia/1° BBM
3ª Cia/1° BBM
2° BBM
3° BBM

Porto
Palmas
Palmas
Palmas

EQUIPE

LOCAL

1ª Cia/1° BBM
2ª Cia/1° BBM
SCI
QCG

Palmas
Paraíso
Araguaína
Gurupi

EQUIPE

LOCAL

Vencedor Q2
Vencedor Q4

Venc Q1
Venc Q3

EQUIPE

LOCAL

Vencedor Q1
Vencedor Q3

Venc Q2
Venc Q4

PLACAR

EQUIPE

LOCAL

X

Vencedor S2

Palmas

Vencedor Q2
Vencedor Q4

X
X

FINAL
EQUIPE
Vencedor S1
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ANEXO III
TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY DIA DO BOMBEIRO 2019

EQUIPE (UNIDADE):
TÉCNICO:
TELEFONE:

ORDEM
01

Posto

NOME DO ATLETA

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

15

TÉCNICO/RESPONSÁVEL PELA EQUIPE

