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CAPÍTULO I - ORGANIZAÇÃO 

a) O Departamento de Futebol de Menores (DEPARTAMENTO) é composto pelo Diretor de Esportes, Diretor Adjunto 

de Futebol de Menores, Gerente Esportivo e Assistentes Administrativos do Futebol. 

b) É dever do DEPARTAMENTO elaborar, divulgar, acompanhar e aplicar este Regulamento Geral aos associados. 

c) Este regulamento será revisado anualmente e enviado aos responsáveis pelos atletas inscritos através de 

Whatsapp ou e-mails cadastrados. 

d) Qualquer infração ao Regulamento Geral será avaliada pelo DEPARTAMENTO podendo, inclusive, ser 

encaminhada à Secretaria Esportiva, a critério do próprio DEPARTAMENTO, onde será avaliada a necessidade de 

tratamento de acordo com Estatuto e Regimento do Esporte Clube Sirio. 

e) O DEPARTAMENTO estará em funcionamento de terças às sextas-feiras das 13h às 21h, aos sábados das 08h às 

17h e aos domingos das 08h às 15h. Nos feriados o associado deverá consultar a programação na Secretaria 

Esportiva. 

f) Nos horários em que o DEPARTAMENTO não estiver em funcionamento, os associados poderão se informar na 

Secretaria Esportiva. 

g) Para acompanhar a modalidade e/ou entrar em contato com o DEPARTAMENTO as opções são:  

 WhatsApp: (11) 99411-9927 

 E-mail: futmenor@sirio.org.br 

 Site: www.sirio.org.br/futebol 

 Telefone: (11) 2189-8500 RAMAL 577. 

 

CAPÍTULO II – INSCRIÇÃO NA MODALIDADE 

a) Associados ativos que tiverem entre 4 (quatro) e 16 (dezesseis) anos poderão se inscrever na modalidade de 

Futebol de Menores.  

b) A inscrição deve ser feita presencialmente na Secretaria Esportiva pelo responsável pela matrícula através de: 

i. preenchimento de formulário de inscrição específico da modalidade; 

ii. confirmação de recebimento de uma via deste regulamento que deverá ser entregue ou enviado por e-

mail; 

iii. concordância com os termos deste regulamentos; 

iv. preenchimento de formulário de saúde do atleta; 

v. pagamento do período proporcional do mês vigente, e caso seja após o dia 10 do mês seguinte, já que 

não há tempo hábil para envio no boleto do mês seguinte; 

vi. e retirada de uniforme gratuito para prática dos treinos. Caso haja uma segunda inscrição por motivos de 

cancelamentos anteriores, licenças, desligamento e etc, o atleta não recebe outro uniforme. 

c) O associado possui o dever de pagar em dia a Taxa de Manutenção do Futebol de Menores estipulada, cobrada 

diretamente no boleto do Clube. 

d) Para o cancelamento da atividade, o responsável deve efetuar a solicitação por escrito, através do e-mail ou de 

formulário específico. 

e) O Clube fica autorizado a expor fotos, vídeos e informações dos associados no site e redes sociais oficiais do clube 

ou do Futebol de Menores. Caso o associado não deseje permitir a exposição de sua imagem, deverá comunicar ao 

DEPARTAMENTO por escrito, através de e-mail. 

 

CAPÍTULO III – ESTRUTURA 

mailto:futmenor@sirio.org.br
http://www.sirio.org.br/futebol
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a) A estrutura do DEPARTAMENTO é composta por: 

 1 (um) campo de grama natural 

 1 (um) Ginasinho 

 Ginásio Poli-Esportivo 

b) Durante os períodos de treino estipulados, as áreas serão utilizadas apenas pelos associados inscritos na 

modalidade. 

c) O DEPARTAMENTO, em conjunto com a Zeladoria, poderá interditar as áreas para manutenção ou preservação 

dos mesmos sempre que julgar necessário e em qualquer tempo. Neste caso deverá ser respeitada a conclusão do 

treino corrente. O associados que não respeitarerm a decisão da Zeladoria e/ou do DEPARTAMENTO estarão 

sujeito às penalidades previstas neste regulamento. 

d) É proibido o uso da Estrutura para troca de vestuários. Para isso o associado deve se dirigir sempre ao vestiário.  

 

CAPÍTULO IV - REGRAS BÁSICAS E CÓDIGO DE CONDUTA 

As Regras Básicas e Código de Conduta foram criadas a fim de buscar a organização, harmonia, bom senso, colaboração, 

respeito e boa convivência entre os atletas, conforme abaixo: 

a) O associado deverá tratar com urbanidade e respeito os seus colegas, representantes da comissão técnica e 

demais funcionários do Esporte Clube Sírio. 

b) Os alunos praticantes deverão comparecer ao local de treino devidamente uniformizados e em condições para 

treinamento.  Os uniformes são vendidos na Secretaria Esportiva. 

c) Ao aluno caberá se comportar com disciplina, concentração e cumprir com o regulamento, mesmo fora dos 

horários de treino ou em competições externas. 

d) Não será permitido aos alunos treinar com nenhum objeto que o professor julgue perigoso a modalidade. 

 

 

DA COMISSÃO TÉCNICA 

a) A comissão técnica será composta pelos treinadores e terá como objetivo o desenvolvimento das categorias; 

b) Ao treinador encarregado do acompanhamento da equipe é atribuída a competência exclusiva de analisar técnica 

e individualmente cada atleta, visando o seu aprimoramento, e consequentemente, efetuar as convocações para 

as competições externas; 

c) O Treinador é responsável pelo local de treino e pelo material em aulas, e deverá comunicar e relatar qualquer 

irregularidade ao DEPARTAMENTO; 

d) O Treinador é responsável por informar e relatar qualquer acontecimento fora da normalidade em aula, no prazo 

máximo de 24h. 

 

DOS PAIS, RESPONSÁVEIS E EXPECTADORES 

a) Proibido entrar no local de treino; 

b) Proibido qualquer tipo de aparelho sonoro nas dependências do local de treino; 

c) Não abordar o Treinador em horário de aula para não prejudicar o bom andamento desta, devendo quando 

necessário agendar dia e horário para possíveis esclarecimentos com a comissão técnica. 

d) É obrigação dos responsáveis a manutenção do contato do DEPARTAMENTO no Whatsapp para ecebimento de 

informações através da lista de transmissão. Por regra do Whatsapp, só recebe a informação de uma lista de 

transmissão quem tenha o contato de origem registrado na agenda do celular. 

 

CAPÍTULO V - AULAS DE FUTEBOL DE MENORES 
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O DEPARTAMENTO, em parceria com a empresa REFERÊNCIA FC, manterá Treinadores para ministrar aulas e 

ensinamentos (práticos, físicos e táticos) aos atletas nos horários preestabelecidos e que poderão ser consultados na 

Secretaria de Esportes, a saber: 

a) A aula de Futebol é exclusiva para associados de 4 a 16 anos inscritos na modalidade. 

b) As categorias serão definidas pelo DEPARTAMENTO. 

c) Os associados deverão estar em dia com suas obrigações estatutárias e quites com a Taxa de Manutenção de 

Futebol de Menores. 

d) Qualquer atleta inscrito têm o direito de frequentar os treinos. 

e) Para participar do treino o atleta deve estar devidamente uniformizado (camisa, calção e meião). 

f) Caso o atleta não tenha efetuada a inscrição na Secretaria Esportiva e participe do treino, a Taxa de Manutenção 

do Futebol de Menores será cobrada automaticamente no boleto subsequente, incluindo o valor proporcional. 

 

CAPÍTULO VI - TORNEIOS E EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

O DEPARTAMENTO organizará e divulgará os Torneios e Eventos Internos e Externos, a saber: 

a) As informações de cada Torneio/Evento serão divulgadas por email, site, redes sociais e/ou cartazes. 

b) A inscrição para um Torneio/Evento deverá ser realizada por WhatsApp ou na Secretaria Esportiva, por escrito. 

c) Todas as informações, bem como o Regulamento de cada Torneio serão disponibilizadas aos atletas via mensagem 

ou e-mail e poderão ser obtidas na Secretaria Esportiva. 

d) A convocação dos atletas será de responsabilidade do DEPARTAMENTO. 

e) O Regulamento da Copa Sirio de Futebol de Menores está apresentado no ANEXO 1  deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO VII - CÓDIGO DISCIPLINAR 

O DEPARTAMENTO se reservará o direito de não tolerar comportamentos incongruentes com a filosofia amistosa do Clube 
e, não só, aplicará penalidades aos atletas, mas também encaminhará os casos mais graves á Secretaria Esportiva, que 
poderá encaminhar para a Comissão Disciplinar do Esporte Clube Sirio. O Código Disciplinar servirá de referência para os 
atletas, como se segue: 
 

a) Respeitar aos outros praticantes/associados, e funcionários do Clube.  

b) Não serão tolerados comportamentos ofensivos, agressivos e mal-educados, principalmente com os funcionários 
do Clube. 

c) É expressamente proibido trazer qualquer visitante para as dependências do Campo ou Quadras sem autorização 
previa e por escrito do DEPARTAMENTO. 

d) Em caso de danificar qualquer equipamento, assessórios ou qualquer outro objeto, sob pena de pagamento do 
custo relacionado ao(s) danos(s). 

e) Respeitar as interdições do Campo e das quadras determinadas pelo DEPARTAMENTO e/ ou zeladoria. 
 

 

CAPÍTULO VIII - ASSUNTOS GERAIS 

Os casos omissos a este Regulamento serão analisados e decididos pelo DEPARTAMENTO e pela Vice-Presidência 

Esportiva/Presidência, se necessário. 

 

DEPARTAMENTO FUTEBOL DE MENORES  
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ANEXO 1 – REGULAMENTO GERAL COPA SIRIO DE FUTEBOL DE MENORES 

 

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO: 

Artigo 1º - A organização técnica e administrativa da Copa Sirio de Futebol de Campo será da competência do 

Departamento de Futebol de Menores (DEPARTAMENTO). O Campeonato ocorrerá de fevereiro à novembro do 

corrente ano. 

 

CAPÍTULO II - CATEGORIAS, INSCRIÇÃO E FORMAÇÃO DAS EQUIPES E PONTUAÇÃO: 

Artigo 2º - Poderão participar da Copa Sírio 2022, os associados devidamente inscritos na modalidade para compor as 

equipes participantes. 

Artigo 3º - A Copa Sirio de Futebol de Campo será disputada em três categorias, a saber: 

 Categoria Dente de Leite - 04 (quatro) equipes, com idade mínima de 08 anos e máxima de 10 anos, sendo que os 

atletas menores de 08 anos convidados pela Coordenação precisam da autorização do responsável. 

 Categoria Infantil - 04 (quatro) equipes, com idade mínima de 11 anos e máxima de 13 anos, sendo que a 

Coordenação poderá convidar alguns atletas mais velhos para compor as equipes. 

Categoria Sub16 - 04 (quatro) equipes, com idade mínima de 14 anos e máxima de 16 anos, sendo que a 

Coordenação poderá convidar alguns atletas mais velhos para compor as equipes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeito das idades, o Departamento de Futebol terá como base o ano de nascimento do 

associado e não as datas de aniversário. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Somente o Departamento de Esportes está autorizado a efetuar anotações nas súmulas, tais 

como: inclusão e exclusão de jogadores. 

Artigo 4º - Fica estabelecida para todas as categorias, a seguinte pontuação para os jogos: 

a) Vitória: 3 pontos 

b) Empate: 1 ponto 

c) Derrota: 0 pontos 

d) W.O.: (-1) perda de um ponto 

 

Artigo 5º - Em caso de empate (em pontos ganhos) entre duas ou mais equipes, serão adotados os seguintes critérios 

de desempate: 

1º) CONFRONTO DIRETO 

2º) MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS 

3º) MENOR NÚMERO DE W.Os 

4º) MENOR NÚMERO DE GOLS SOFRIDOS 

5º) MELHOR SALDO DE GOLS 

6º) MENOR NÚMERO DE CARTÕES VERMELHOS 

7º) SORTEIO 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de empate (em pontos ganhos) entre três ou mais equipes, serão adotados os 
critérios citados anteriormente tirando-se uma equipe por vez, e voltando ao primeiro critério após cada eliminação ou 
classificação. 
 

Artigo 6º - As equipes serão determinadas pela organização com o objetivo de manter um maior equilíbrio das equipes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a categoria Dente de Leite as equipes devem ser formadas por (7) sete jogadores de linha 

e 1 (um) goleiro, totalizando 8 (oito) jogadores.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para a categoria Infantil as equipes devem ser formadas por (7) sete jogadores de linha e 1 

(um) goleiro, totalizando 8 (oito) jogadores. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Antes do início das partidas, dependendo do quórum presente, a organização poderá 

determinar a redução das equipes para um total de (6) seis atletas para garantir o início da partida no horário marcado 

e o equilíbrio das partidas. 

PARÁGRAFO QUARTO: As equipes serão dirigidas pelos professores de futebol do clube e caso seja necessário o auxílio 

de algum pai, deve ser autorizado pela organização. 

 

CAPÍTULO III - FORMAS DE DISPUTA: 

CATEGORIAS DENTE DE LEITE, INFANTIL E SUB 16 
 

Artigo 7º - A Copa Sirio Kids, será disputada em 03 (três) Fases (Turnos, Semi Final e Final) da seguinte forma, a saber: 

Fase 01 (Turnos) 

As 04 (quatro) equipes jogarão entre si, todas contra todas em 03 (três) Turnos. Em cada turno, as equipes disputarão 

uma segunda fase, conforme abaixo: 

Disputa do 3º Lugar:  EQUIPE 3ª COLOCADA  X  EQUIPE 4ª COLOCADADA 

Final do Turno:    EQUIPE 1ª COLOCADA  X  EQUIPE 2ª COLOCADA 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As equipes 1ª e 3ª colocadas terão a vantagem do empate nos seus respectivos jogos. 

 

Fase 02 (Semi Final) 

A fase Semifinal será disputada em apenas uma partida por confronto. 

Estarão classificadas para as fases Semifinal da Copa Sírio 2022, as seguintes equipes, conforme abaixo: 

1. Equipe campeã do Primeiro Turno; 

2. Equipe campeã do Segundo Turno; 

3. Equipe campeã do Terceiro turno; 

4. Equipe 1ª colocada na classificação geral (09 partidas dos 03 turnos). 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso os 04 itens acima sejam cumpridos por 04 equipes diferentes, haverá sorteio para os 

confrontos da Fase Semifinal, sem que nenhuma equipe tenha vantagem sobre a outra. Em caso de empate no tempo 

normal, haverá disputa de pênaltis, sendo 5 alternados. Persistindo o empate, haverá cobranças alternadas (1x1) até 

que se obtenha o vencedor. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso uma equipe cumpra 02 dos 04 itens acima, estará automaticamente classificada para a 

Fase Final. As outras duas equipes disputarão uma Semifinal, conforme o PARÁGRAFO PRIMEIRO. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso uma equipe cumpra 03 dos 04 itens acima, estará automaticamente classificada para a 

Fase Final, disputando a mesma com a vantagem do empate no tempo normal. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: Caso uma equipe cumpra os 04 itens acima será declarada, automaticamente, campeã da Copa 

Sírio 2022, sem a necessidade de disputar as Fases Semifinal e Final. 

 

 

Fase 03 (Final) 

A fase Final será disputada em apenas uma partida. Caso nenhuma equipe possua vantagem do empate no tempo          

normal e havendo empate no tempo normal, haverá disputa de pênaltis, sendo 5 alternados. Persistindo o empate,    

haverá cobranças alternadas (1x1) até que se obtenha o vencedor. Todos os atletas inscritos em súmula poderá 

efetuar  a cobrança. 

 

CAPÍTULO IV - HORÁRIOS, ÁRBITROS, TEMPO DE JOGO, SUBSTITUIÇÕES, UNIFORMIZAÇÃO: 

Artigo 8º - Os horários dos jogos serão os seguintes: 

  Dente de Leite:    aos sábados às 09:00hs; (WO às 09:16hs) 

  Infantil:                 aos sábados às 10:00hs; (WO às 10:16hs) 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de chuva as partidas serão realocadas no Ginásio Poliesportivo e disputadas conforme 

regras de Futebol de Campo. 

Artigo 9º - Haverá uma tolerância de 15’ (quinze minutos), tendo em vista o horário acima estipulado. A equipe que 

não estiver presente em campo no horário do jogo, com um número mínimo de 6 (seis) jogadores devidamente 

uniformizados, perderá o jogo por W.O. “Os horários serão considerados pelo relógio do gol da Academia”. 

Artigo 10º - A Organização poderá suspender a realização de uma rodada por motivo de chuva (em função das 

condições do gramado, a fim de preservá-lo) ou por qualquer outro motivo, a qualquer momento antes do início da 

rodada ou durante a mesma. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Caso uma partida seja interrompida na sua duração com mais de 2/3 do tempo jogado, o 

resultado será mantido e oficializado. Caso não tenham sido jogados 2/3 da partida, a mesma será remarcada e 

reiniciada a partir do momento em que foi interrompida, jogando-se o restante do jogo. Caso a interrupção ocorra por 

falta de quórum de, pelo menos, uma das equipes e em qualquer tempo, será considerado W.O. contra a(s) equipe(s) 

que não tiver(em) quórum. 

Artigo 11º - O tempo regulamentar das partidas será de 03 x15' (três tempos de quinze minutos), com dois intervalos 

de 5’ (cinco minutos) para todas as Categorias. 

Artigo 12º - O tamanho oficial do campo de jogo será: 

Dente de Leite: Retângulo, com uma linha lateral sendo a linha central do campo, outra passando pela Grande Área do 

campo e as linhas de fundo passando pela área demarcada nas laterais do campo. As traves utilizadas serão as médias. 

Infantil: Retângulo, com uma linha lateral sendo a linha central do campo, outra passando pela Pequena Área do campo 

e as linhas de fundo passando pelas linhas laterais do campo. As traves utilizadas serão as grandes (utilizadoas pela 

categoria Supermasters). 

SUB16: Retângulo, com uma linha lateral sendo a linha central do campo, outra passando pela Pequena Área do campo 

e as linhas de fundo passando pelas linhas laterais do campo. As traves utilizadas serão as grandes (utilizadoas pela 

categoria Supermasters). 

PARÁGRAFO ÚNICO: Antes do início das partidas, dependendo do quórum presente, a organização poderá determinar 

a redução dos espaços de campo. 

Artigo 13º - As equipes poderão fazer tantas substituições quanto desejarem, sendo permitida a volta de um jogador 

substituído. 

Artigo 14º - Os jogadores deverão apresentar-se em campo, devidamente uniformizados, com camisas numeradas, 

calções, meias e chuteiras, sendo que para os jogos realizados na quadra de futebol society e ginásios será proibida a 

utilização de chuteiras com trava. O atleta que não estiver com seu uniforme completo (cor e modelo de camisa, cor de 

calção e cor de meias), ficará impedido de jogar. Caso o associado necessite de um segundo uniforme, deverá arcar 

com a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Artigo 15º - Os atletas que atuarem como goleiros fora de sua(s) categoria(s) não poderão tocar na bola no campo de 

ataque de sua equipe, devendo o árbitro marcar tiro livre indireto no local em que o goleiro tocar na bola. 

Artigo 16º - Todos os jogadores em sua respectiva Categoria (baseado na idade) deverão jogar, no mínimo, um tempo 

de 15’ (um tempo de quinze minutos), sendo que a equipe que não cumprir esta regra, perderá os pontos da partida. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Gol de goleiro será válido, caso o mesmo finalize antes do meio de campo. 

 

CAPÍTULO V - DAS PENALIDADES IMPOSTAS AOS ATLETAS: 

Artigo 17º - As penalidades impostas aos atletas pela Comissão Disciplinar serão aplicadas conforme o que se segue: 

 

a) 05 (cinco) cartões amarelos: 

Pena - Suspensão por 01 (um) jogo na categoria. 
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b) Cartão vermelho: 

Pena - Suspensão automática por 01 (um) jogo na categoria. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os associados que invadirem o campo de futebol com intuito de tumulto, serão punidos pela 

Organização, levados para sindicância do Clube e julgados pela Comissão Disciplinar. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Departamento de Esportes se desobrigará da comunicação ao Capitão ou atleta sobre 

cartões e/ou punições impostas à sua equipe. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Estarão proibidos de jogar os atletas que estiverem engessados e/ou os atletas que forem 

considerados estar sem condições de jogo pela Organização. 

Artigo 18º - Os casos omissos a este regulamento, serão julgados pela Diretoria. 

 

 

DIRETORIA de FUTEBOL DE MENORES 2020 

MICHEL MOUACCAD  MARCOS T. ASHCAR 

Vice-Presidente Esportivo  Diretor de Esportes 

MARCOS FERES SALLUM  

Diretor de Futebol de Menores  

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DE CAMPO 

 


