
 
 

REGULAMENTO GERAL DA 1ª TAÇA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 
SOCIETY FEMININO  

 
 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
Art. 1º - Fica instituído a 1ª TAÇA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY 
FEMININO, sendo este regulamento, o conjunto das disposições que regem esta 
competição. 
 
Art. 2º - As equipes que participarão desta competição serão consideradas conhecedoras 
deste regulamento no que diz respeito aos seus direitos e deveres. 
 
Art. 3º - É de competência da Comissão Organizadora da Federação Paulista, elaborar, 
interpretar e fazer cumprir o presente regulamento e resolver os casos omissos. 
 
Art. 4º - É de competência dos responsáveis pelas equipes fazer com que suas atletas 
conheçam este regulamento. 
 
Art. 5º - Serão aplicadas as regras oficiais da modalidade instituídas pela Confederação 
Brasileira de Futebol Society. 
 
 

DOS OBJETIVOS 
 

 
Art. 6º - São objetivos desta competição, valorizar a prática esportiva da modalidade. 
 

 
DOS PARTICIPANTES 
 

 

Art. 7º - Só poderão participar desta competição, as atletas constantes na ficha de inscrição 
de cada equipe com número máximo de 20 atletas.  
 
Art. 8° - Desde que haja disponibilidade de vagas na ficha de inscrição, as equipes poderão 
incluir atletas durante a fase classificatória. Substituições de atletas inscritas só serão 
permitidas em caso de licença médica devidamente comprovada. 
 
Art. 9º - Antes do início de cada partida, todas as atletas deverão apresentar documentos 
originais com foto (RG / CNH), junto ao mesário. Não serão aceitos xerox dos documentos. 
 



Art. 10º - Cada atleta só poderá se inscrever em uma equipe pela qual disputará os jogos. 
Se ocorrer a inscrição de uma mesma atleta em equipes diferentes, a mesma será 
eliminada da competição assim como a equipe que fizer essa utilização irregular. 
 
Art. 10.1º - Toda equipe que estiver do lado esquerdo da tabela terá o mando de jogo, 
portanto a equipe adversária terá que mudar o uniforme ou usar coletes fornecidos pela 
organização do evento. 
 

Art. 10.2º - Só poderão acompanhar o jogo dentro da quadra, um treinador devidamente 
identificado e um massagista. 
 
 
DA FORMA DE DISPUTA  
 
 
Art. 11º - A competição será disputada: 
 
Art. 11.1º - Na fase classificatória, composta por 06 equipes, divididas em duas chaves 
com 03 equipes cada, jogando uma chave contra a outra, no sistema de pontos corridos, 
classificando-se as duas melhores colocadas de cada chave para a disputa de semifinal e 
final. 
 
Art. 11.2º - Na semifinal, os jogos serão eliminatórios e se houver empate ao final da 
partida, o vencedor será conhecido através de 03 cobranças de pênaltis ou até que se 
obtenha o vencedor. Os jogos serão: 
 
Semifinal: 
 
 - 1ª colocada chave A x 2ª colocada chave B  
 
 - 1ª colocada chave B x 2ª colocada chave A  
 
  
Art. 11.3º - A final será disputada pelas vencedoras da fase anterior. 

 
 

DO TEMPO DE DURAÇÃO DAS PARTIDAS E OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
 
Art. 12º - As partidas terão duração de 02 (dois) tempos de 20 minutos com intervalo de 05 
minutos e um pedido de tempo técnico feito pelas equipes em cada período. 
 
 
DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO GERAL 
 
 
Art. 13º - Para efeito de pontuação serão considerados: 
 

a) 03 Pontos ganhos por vitória 
b) 01 Ponto ganho por empate 

 
 



Art. 14° - Para efeito de classificação para a semifinal serão considerados os seguintes 
critérios de desempate: 
 

a) Maior número de pontos ganhos. 
b) Maior número de vitórias. 
c) Maior saldo de gols. 
d) Maior número de gols marcados. 
e) Menor número de cartões recebidos. 

 
DAS PENALIDADES 
 
 
Art. 15º - São passíveis de punição todos aqueles que, direta ou indiretamente, estiverem 
ligados a competição, provocarem distúrbios, antes, durante e depois das disputas. 
 
 
Art. 16º - Com relação as penalidades, os critérios utilizados serão os seguintes: 
 

a) 03 Cartões Amarelos, a atleta cumpre suspensão automática. 
 

b) 01 Cartão Vermelho, a atleta é excluído da partida e suspensa automaticamente 
para o próximo jogo. 
 
Art. 17º - Os cartões amarelos não serão cumulativos para a semifinal, no entanto se a 
atleta receber o 3º cartão no último jogo da fase de classificação, cumprirá automaticamente 
no jogo da semifinal. 
 
Art. 18º - Os representantes das equipes ficarão responsáveis pela disciplina de seus 
atletas. 
 
Art. 19º - Caso haja agressão ou mesmo tentativa por parte dos jogadores, técnicos, 
massagistas e qualquer componente de uma equipe e o fato for relatado em súmula, os 
infratores serão eliminados da competição em andamento. 
 
 
DO W.O. 
 
 

Art. 20º - A equipe que não comparecer para o jogo, terá como resultado final, para efeito 
de estatística o placar 3x0. 
 
Art. 21º - Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos apenas para o inicio da primeira 
partida da competição. Após, será dado o WO para a equipe faltante. 
 
Art. 22º - Será considerada derrotada por W x O a equipe em que no momento de iniciar a 
partida não apresentar um número mínimo de 05 (cinco) atletas em condições de jogo. 
 
 
DAS PREMIAÇÕES 
 
Art. 23º - Receberão premiação as equipes Campeã, Vice-Campeã e 3ª Colocada, 
artilheira, melhor jogadora e melhor goleira da competição. 
 



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

 
Art. 24º - É obrigatório o uso de caneleiras. 
 
Art. 25º - As camisas deverão ser iguais e numeradas de forma visível nas costas, assim 
como os calções e os meiões (mesma cor) com exceção aos goleiros.  
 
Art. 26º - Fica proibido o uso de chuteiras de futebol de campo, brincos, anéis, pulseiras e 
piercing. 
 
Art. 27º - Os casos omissos a este regulamento serão analisados e decididos pela 
Comissão Organizadora da Federação Paulista e suas decisões serão irrevogáveis. 


