
Regulamento do Contador Bola Cheia Safeweb 2016 

Leia atentamente o regulamento antes de efetivar a inscrição do seu time. 
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1.       Conceito e objetivo 

 

1.1. O Contador Bola Cheia é um campeonato de cunho cultural e esportivo, 

sem fins lucrativos, organizado pela Safeweb Segurança da Informação Ltda.,  

da Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Princesa 

Isabel, n° 828, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob 

o nº 01.579.286/0001-74, regido pelas regras estabelecidas no presente 

Regulamento; 

1.2. A iniciativa tem como objetivo principal a integração dos profissionais de 

contabilidade, de diferentes escritórios, com base em um dos esportes mais 

disseminados no mundo: o futebol. 

  

2.       Realização e categorias 

 

2.1. Inscrição – Até 07/11/2016; 

2.1.2. Sorteio das chaves/grupos – 09/11/2016; 

2.1.3. Divulgação dos times inscritos – 10/11/2016; 

2.1.4. Jogos – 12/11/2016, a partir das 10h. 

2.1.5. Premiação – 12/11/2016, após a final. 

  



3.       Participação 

 

3.1. ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE  

3.1.1. Podem participar, exclusivamente, escritórios de contabilidade com sede 

no Estado do Rio Grande do Sul, desde que tenham o número mínimo de 

5 (cinco) e máximo de 8 (oito) jogadores.  

3.1.1.2. Cada escritório pode inscrever 2 (dois) times no torneio: um na 

categoria masculina e outro na feminina. 

3.1.2. Os times deverão ser compostos por funcionários (ou estagiários) de um 

escritório de contabilidade com sede no Rio Grande do Sul, não sendo 

necessário, obrigatoriamente, que todos os jogadores do time sejam 

contadores ou contabilistas. 

3.1.3.  Os Escritórios de Contabilidade que não possuírem um número mínimo 

de jogadores poderão associar-se com outros escritórios. Ou convidar até 3 

(três) pessoas por time, na condição de um ser goleiro e que todos tenham 18 

(dezoito) anos ou mais;  

3.1.3.1. Os times formados pela união entre dois escritórios não podem 

convidar pessoas sem vínculo com os escritórios. 

3.1.4. Os Escritórios participantes poderão optar em "batizar" seus times com 

outros nomes que não o do escritório, sendo essa representada através da 

aplicação da logomarca no uniforme; 

3.1.5. A inscrição é coletiva, sendo obrigatório o preenchimento completo e em 

língua portuguesa de ficha específica disponível em: 

https://goo.gl/forms/CAOZy5kQtkITpIrI3.  

3.1.6 Na inscrição deve ser informado os escritórios de Contabilidade que 

representam, nome do time, nomes, CRC e número dos jogadores; 

3.2. No ato da inscrição, os times participantes já devem informar as 

respectivas cores dos uniformes da equipe, especificando cor de camisa, 

calção e meias, com numeração dos jogadores definida. Essa medida visa 

facilitar a contagem de gols para o artilheiro, goleiro menos vazado e todos os 

outros números inerentes à competição; 

3.3. A inscrição de cada time será gratuita; 

https://goo.gl/forms/CAOZy5kQtkITpIrI3


3.4. A inscrição será efetivada após confirmação do CRC/matrícula de todos os 

jogadores pertencente a cada time, isso será feito pelo NÚCLEO DE 

COMUNICAÇÃO; 

3.5. Os dados pessoais fornecidos estarão sujeitos à confirmação pela 

Safeweb, a qualquer tempo;  

3.6. O envio da Ficha de Inscrição pressupõe conhecimento amplo e geral 

deste regulamento e concordância quanto as suas disposições, não cabendo 

recurso administrativo; 

3.7. Cada time terá como representante oficial 01 (um) capitão devidamente 

registrado na Ficha de Inscrição para quem a Safeweb, por meio de seu 

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO, reportará avisos verbais e comunicações 

escritas com informações diversas e orientações acerca da  organização do 

seu time; 

3.8. Compete ao capitão o preenchimento e assinatura da Ficha de Inscrição, 

seu envio para Safeweb, aos cuidados do NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO do 

Contador Bola Cheia, no seguinte endereço 

eletrônico: contadorparceiro@safeweb.com.br. 

  

4.       Dinâmica e classificação 

 

4.1. A competição será dividida três fases: (i) eliminatória, (ii) semi-finais e (iii) 

final; 

4.2. os times inscritos serão divididos em grupos/chaves, nos quais todos  

jogarão entre si dentro do grupo, classificando-se os 02 (dois) times com maior 

pontuação  de cada grupo para a fase de semi-finais; 

4.3. A fase de semi-finais será disputada em jogo único, classificando-se os 

vencedores para fase final, que será disputada em 01 (um) jogo; 

4.4. Os 2 (dois) times desclassificados da semi-final disputarão em um único 

jogo o 3° (terceiro) lugar. 

4.5. O campeão será o vencedor do jogo final, sendo que no caso de empate, o 

jogo irá para penaltis;  

4.6. Todos os jogos do Contador Bola Cheia serão realizados em um único dia 

e local definido; 

mailto:copadasagencias@gmail.com


4.7. Cada jogo terá duração de 15 (quinze) minutos cronometrados. No caso de 

um time ter 2 (dois) ou mais jogos seguidos, o intervalo entre cada jogo deve 

ser de no mínimo 10 (dez) minutos; 

4.8. Condições omissas serão dirimidas conforme as normas oficiais 

estabelecidas pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão – CBFS; 

4.9. Os jogos serão apitados por árbitros convidados pela Safeweb; 

4.10. Serão desclassificados os times que se apresentarem sem o número 

mínimo de jogadores. 

4.11. Critérios de desempate: No caso de empate serão adotados os critérios 

de desempate de (a) maior número de vitórias; (b) saldo positivo de gols e (c) 

menor número de derrotas.   

 

  

5.       Premiação 

 

5.1. Cada um dos times receberá um certificado de participação; 

5.2. Cada jogador, dos times classificados em primeiro, segundo e terceiro 

lugares, receberá uma medalha; 

5.3.  O time campeão, além de um troféu, receberá um prêmio em dinheiro no 

valor de R$ 500,00; 

5.4. Também serão premiados, com troféu, o artilheiro e o goleiro menos 

vazado; 

5.5. Todos os prêmios serão entregues na cerimônia de premiação, que será 

realizada depois do jogo final; 

5.6. Os prêmios são intransferíveis e não podem ser substituídos por dinheiro. 

 

6.       Desclassificação/Exclusão 

 

6.1. A Safeweb reserva-se ao direito de excluir o time que não preencher as 

condições estabelecidas neste regulamento ou no caso de falsidade de 

qualquer das infomações prestadas, mediante comunicação verbal ou escrita; 

6.2. Os jogadores que, por motivos particulares, quiserem cancelar sua 

participação, poderão o fazerjunto ao capitão do time que deverá providenciar a 

substituição, por outro jogador, comunicando a Safeweb, através de seu 



NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO, com pelo menos 48h (quarenta e oito horas) de 

antecedência. 

  

7.       Disposições gerais 

 

7.1. A inscrição no Contador Bola Cheia implica na aceitação irrestrita da 

utilização de nome, som de voz e/ou imagem dos inscritos, para, se o NÚCLEO 

DE COMUNICAÇÃO promotora assim o desejar, fazer a divulgação da 

iniciativa, por tempo indeterminado, em qualquer espécie de mídia, sem que 

isso gere qualquer ônus para esta ou para a promotora; 

7.2. O NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO reserva-se ao direito de cancelar, 

suspender ou modificar qualquer item deste regulamento, bem como, cancelar 

o campeonato, caso ocorram fraudes, dificuldades técnicas ou qualquer outro 

impedimento que esteja fora de seu controle e que comprometa a integridade 

da iniciativa de forma que o mesmo não possa ser conduzido como 

originalmente planejado, mediante prévio aviso a todos os participantes 

efetivamente inscritos. Nesse caso, os quais, caso não concordem com os 

termos alterados, poderão cancelar a inscrição de participação. 

7.3. A Safeweb não se responsabiliza por interrupções ou suspensões do site 

do  

Contador Parceiro, causada por força maior ou caso fortuito; 

7.4. A Safeweb não se responsabiliza por quaisquer falhas no envio dos dados 

de inscrição; 

7.5. Os participantes declaram ciência de que devem estar em perfeitas 

condições de saúde e aptos para a prática de esportes. 

  

8.       Dúvidas e casos omissos 

 

8.1. Eventuais dúvidas e/ou reclamações poderão ser encaminhadas para 

Safeweb, por meio do endereço eletrônico contadorparceiro@safeweb.com.br; 

  

 

Porto Alegre, 22 de setembro de 2016. 
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