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CAMPEONATO ALAGOANO DE BASE DE FUTEBOL 7 
 

 Início: 06 de maio de 2017. 

Categoria: Sub 07, 09 e 11 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

CAPITULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 O CAMPEONATO ALAGOANO DE BASE DE FUTEBOL 7, realizado e organizado pela FEDERAÇÃO 

ALAGOANA DE FUTEBOL 7 – FAF7, tem como objetivo desenvolver o intercâmbio sócio-esportivo entre os 

participantes, bem como a divulgação e crescimento da referida modalidade em nossa região. A Competição será 

disputada de acordo com este regulamento, adotando-se o livro nacional de regras com as atualizações e ajustamentos 

aprovados pela diretoria da CBF7. 

  

CAPITULO II – DA ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO DO CAMPEONATO ALAGOANO DE BASE DE FUTEBOL 7 

 A FAF7 cumprirá, e fará cumprir e observar este regulamento e as Leis Desportivas. 

  A direção da competição será de responsabilidade da coordenação técnica, designada pela direção da FAF7. 

 Compete a coordenação técnica: 

a) Elaborar e fazer cumprir a tabela de jogos; 

b) Determinar os horários dos jogos, bem como a folga ou folga das equipes, nas diversas fases e etapas da 

competição; 

c) Aprovar ou impugnar os resultados dos jogos após exames das súmulas e relatórios respectivos após 

suas realizações; 

d) Determinar a perda de pontos quando qualquer equipe estiver utilizando atletas sem condições de jogo; 

e) Remeter a Comissão Disciplinar Temporária as súmulas e relatórios de jogos que contenham infrações 

cometidas na competição; 

f) Assumir a função judicante na ausência da Comissão Disciplinar Temporária ou retardo de sua atuação. 

 

Nos casos de urgência, o Coordenador Técnico, poderá tomar resoluções “AD Referendum” da Diretoria da 

FAF7. 
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CAPITULO III– DOS JOGOS 

 

 A formula de disputa  

Sub- 07: grupo único, com três equipes, jogando todos contta todos com jogos de ida e volta, as duas melhores 

colocadas, vão para as duas primeiras colocadas, vão para final. 

Sub-09: dois grupos, um com cinco e outro com quatro equipes, as duas primeiras colocadas de cada grupo, passam 

para próxima fase, realizando a semifinal e as duas vencedoras da semifinal vão realizar a final. 

Sub-11: dois grupos, um com cinco e outro com quatro equipes, as duas primeiras colocadas de cada grupo, passam 

para próxima fase, realizando a semifinal e as duas vencedoras da semifinal vão realizar a final. 

 

 A contagem de pontos será a seguinte: 

   Vitoria    3 (três) pontos 

   Empate   com vitória no shoot-out 2  (dois) pontos 

Empate com derrota no shoot-out 1 (um) ponto 

   Derrota    0 (zero) ponto 

 

Parágrafo Único: Na hipótese de uma equipe vencer por W x O, alem dos 3 (três) pontos ganhos terá a seu favor o 

resultado de 1 x 0 (um gol a zero), os demais resultados referentes a equipe perdedora por W x 0, resultará também no 
placar mínimo 1 x 0 (um gol a zero), mas para efeito de contagem de artilharia será mantido o saldo de gols dos jogos 
anteriores, a equipe perdedora por W x O será desclassificada automaticamente da competição. obs. (Caso uma equipe 
compareça em campo com número mínimo de atletas, a mesma não será eliminada) 
Apenas o primeiro jogo de cada rodada será dado tolerância de 15 minutos, após a equipe que não estiver presente, 
será considerada perdedora por WO. 
Será permitido a inscrição de no máximo 25 atletas por categoria. Onde será permitido inscrição de atleta até a segunda 
rodada. Será permitido o número de 15 atletas na sumula de jogo. 

A duração das partidas dos jogos oficiais obedecerá aos seguintes tempos por categorias: 

      

SUB 07 

Dois tempos de 00:15:00 (Quinze minutos) não cronometrados para a categoria SUB 07, 09 e 11  

 

 

As bolas a serem utilizadas por categoria serão as mesmas usadas em competições oficiais da FAF7 ou 

similar, sendo de responsabilidade da coordenação ou do arbitro central da partida a escolha da bola que será usada no 

transcorrer da partida. 
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Somente a coordenação técnica, poderá transferir os jogos e competições, não necessitando, para tanto, da 

aprovação das entidades participantes. 

 

Na fase eliminatória, em cada chave, quando 2 (duas) equipes terminarem empatadas na soma e pontos 

ganhos, o desempate far-se-á da seguinte maneira e em ordem sucessiva de eliminação, quem será classificada: 

1) Prevalecerá o resultado do confronto direto; 

2) Maior número de vitorias na fase; 

3) Saldo de gols; 

4) Sorteio. 

 

 

 

 

Parágrafo Primeiro: Durante a fase de classificação e a 2ª e 3ª fases eliminatórias do Campeonato alagoano 

de Base de Futebol 7, em caso de empate, o desempate far-se-á da seguinte forma: Será disputada por cobrança de 

uma série de 1 (um) shoot-out alternadamente para cada equipe, nas fases semi-final e final será séries de 3 (três) 

shoot-out, Persistindo o empate teremos a cobrança de 1(um) shoot-out alternadamente, até que se conheça a equipe 

vencedora.  

 

CAPÍTULO IV – DOS PROTESTOS 

 

Caberá a coordenação técnica da competição, constituída neste regulamento, receber, através de documento 

hábil, os protestos manifestados pelas equipes participantes os quais são motivados pelas situações irregulares 

decorrentes das disputas realizadas. 

 

 Os protestos e recursos das equipes somente poderão ser aceitos se atender as seguintes determinações: 

 

a) Os documentos do protesto /recurso deverão ser expressos de maneira clara e objetiva, no verso da sumula 

assinado pelo Diretor ou Representante Credenciado (indicação na ficha de inscrição) e encaminhado à coordenação 
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técnica no prazo máximo de 1 (uma) hora, após o encerramento da partida protestada. A equipe protestada deverá 

apresentar a documentação exigida pela comissão disciplinar dentro do prazo estabelecido pela mesma. 

 

b) Para cada protesto /recurso, será cobrada uma taxa no valor correspondente a R$ 100,00 (Cem Reais), que será 

entregue junto com o documento de protesto (súmula). 

 

c) No caso do não pagamento desta taxa, o protesto /recurso ou denúncia não será recebido. 

 

e) O valor da taxa deverá ser pago em espécie, não sendo aceito cheque ou cartão de crédito. 

  

A coordenação técnica poderá encaminhar denúncia a comissão disciplinar, se constatar algum tipo de 

irregularidade sobre atletas ou equipe que esteja disputando a competição, independente dos protestos /recursos 

encaminhados pelas equipes participantes. 

 

CAPÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS 

 

Serão aceitas para disputar o CAMPEONATO ALAGOANO DE BASE DE FUTEBOL 7, as inscrições de todos 

os atletas brasileiros natos, naturalizados ou com residência definitiva no país, que preencham as condições 

estabelecidas neste regulamento. 

 

Todas as equipes deverão está até o dia 11 de maio de 2017, após a primeira rodada só terão condições de 

jogo os atletas que estiverem cadastrados no sistema estando disponíveis no BID, bem como indicar o seu 
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representante legal, o qual será o único responsável por todo e qualquer ato de sua equipe, como também será a 

pessoa que deverá se dirigir a Comissão Técnica e/ou Disciplinar para quaisquer reclamações e/ou sugestões. 

Limite máximo para inscrição de atletas será até 48 horas antes da terceira rodada. 

 

L 

 

§ Único: O representante legal da equipe deverá estar com um telefone de contato disponível no período da 

realização da competição, para que a organização do evento possa localizá-lo, com o objetivo de resolver quaisquer 

alterações que possam ocorrer durante a Competição. 

 

Será permitida a participação, na mesma data, de atletas em jogos de diferentes categorias, na mesma equipe, 

de acordo com as idades estabelecidas para cada categoria, desde que o mesmo esteja inscrito na relação nominal dos 

atletas. 

 

 

 As idades exigidas para inscrição em cada categoria serão as seguintes: 

 

Categorias Nascidos no Ano: 

Sub 07 2010  

Sub 09 2008 

Sub 11 2006 

Observação: para a categoria sub 07 será permitido a participação do goleiro 2009. 
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Parágrafo primeiro: Para participar da competição será exigida a apresentação de umas das seguintes 

documentações: Carteira de Identidade original, Passaporte original, Registro de nascimento, carteira da faf7 

(junto com RG do pai ou responsável, comprovado), Carteira de filiação junto a FAF7 ou das demais Federações 

registradas na CBF7. Em caso de protesto com relação a idade do(s) atleta(s), ou à pedido da comissão técnica e/ou 

disciplinar, deverá ser apresentada a Certidão de Nascimento original, cujo registro tenha sido efetivado há pelo 

menos 5 (cinco) anos. 

 

Parágrafo segundo: Em hipótese alguma será aceito fax ou Xerox de documentos mesmo autenticados, ou que 

contenham rasuras em todas as categorias. Os documentos originais deverão estar em perfeitas condições de leitura a 

devida conferência. 

Os exames de saúde dos participantes da Copa ficarão à cargo dos responsáveis pelas equipes, isentando os 

organizadores, promotores e órgãos oficiais de qualquer acidente que venha a sofrer antes, durante ou após o evento. 

 

CAPÍTULO VI – DAS APENAÇÕES 

 

A aplicação de cartões punitivos, estabelecidos nas regras nacionais de Futebol 7 , nas cores : amarela 

(advertência), e vermelha (expulsão) constitui medidas preventivas de inequívoca eficácia no campo desportivo, 

objetivando refrear a violência individual e coletiva. 

 

Parágrafo primeiro - Sujeitar-se-á ao cumprimento de suspensão automática e consequentemente 

impossibilidade de participar na partida subsequente o atleta que na mesma competição, receber : 

 

a)      1 (um) cartão vermelho (expulsão). 
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Parágrafo segundo -      A aplicação da suspensão automática independe do resultado do julgamento a que for 

submetido pela Comissão Disciplinar. 

 

A contagem de cartões (vermelho e amarelo) é feita dentro da mesma competição, seja ela dividida, ou não, 

em fases, daí porque os cartões recebidos na fase eliminatória serão agregados aqueles que porventura vierem a ser 

aplicados na fase decisiva, para fins de suspensão automática. 

 

Parágrafo primeiro: A quantidade de cartões recebidos independe de comunicação oficial da comissão técnica, 

sendo de responsabilidade exclusiva das equipes disputantes da competição o seu controle e cumprimento. 

 

Parágrafo segundo: - No caso de um atleta da categoria SUB 07  ser punido com o cartão amarelo e havendo 

a necessidade da aplicação do 2º cartão amarelo, não será mostrado ao atleta o cartão vermelho, será solicitado ao 

técnico da equipe que proceda a substituição do atleta. Se for o caso do técnico se negar a fazer a substituição, ele (o 

técnico) será excluído e o capitão da equipe ou o responsável fará a substituição. O atleta não será punido com a 

suspensão automática. 

 

A contagem de cartões, para fins de aplicação da suspensão automática é feita separadamente e por tipologia 

de cartões, não havendo possibilidade de o cartão vermelho apagar o amarelo, já recebido na mesma ou em outra 

partida da competição. 

 

Parágrafo primeiro -  Na hipótese do atleta ou membro da comissão técnica deixar de cumprir punição em 

razão de “WO”, esta não será considerada como cumpridos, devendo ser executada na primeira ocasião seguinte. 

 

A equipe que utilizar atleta irregular em qualquer partida válida pelo CAMPEONATO ALAGOANO DE BASE DE 

FUTEBOL 7, sujeitar-se-á a : 
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1)      Perda automática dos pontos ganhos na partida, em caso de vitória, com atribuição de 3 (três) 

pontos ganhos à equipe adversária; 

2)      Perda automática dos pontos ganhos na partida, em caso de empate, com atribuição de 3 (três) 

pontos ganhos à equipe adversária; 

3)      Ratificação de 0 (zero) ponto ganho na partida, em caso de derrota ou empate com atribuição de 

3 (três) pontos ganhos à equipe adversária. 

 

Parágrafo primeiro - Caso trate-se de partida das fases semifinal ou final, a equipe será desclassificada da 

competição. 

Parágrafo segundo - A irregularidade do atleta configurar-se-á na hipótese de: 

1)      Atuar fora da faixa etária da categoria; 

2)      Atuar, quando sujeito ao cumprimento de suspensão automática, por força de cartão vermelho; 

3)      Participar da partida quando sujeito ao cumprimento de penalidade administrativa prevista no 

regulamento da competição ou aplicada pela comissão disciplinar; 

4)      Praticar outras irregularidades tipificadas como infração às regras nacionais de Futebol 7 ou a 

este regulamento. 

 

 

A inclusão de técnico ou treinador, massagista, médico ou preparador físico, automaticamente suspenso, 

implicará na perda de pontos que eventualmente tenha ganho a equipe infratora que o utilizou, com atribuição de 3 

(três) pontos à equipe adversária. 

 

Parágrafo primeiro - Os atletas, técnico ou treinador, massagista, médico ou preparador físico ou qualquer 

membro da comissão técnica inscrito nessa competição que tenha sido expulso da partida ou que estejam cumprindo 

penalidade disciplinar de suspensão, quando presentes no local dos jogos deverão se posicionar, obrigatoriamente, fora 

da área de competição; 

 

Se uma partida for encerrada por falta do número mínimo legal de atletas que são 04(quatro), determinado 

pelas regras, a equipe que não tiver número mínimo de atletas será considerada perdedora, somando-se os 3 (três) 
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pontos ganhos para a equipe que tinha o número mínimo de atletas para continuidade da partida, não eliminando a 

equipe da competição. 

 

Parágrafo único - Se nenhuma das 2 (duas) equipes possuir o número mínimo legal de atletas que são 04 

(quatro), para continuidade da partida, as 2 (duas) serão consideradas perdedoras e nenhum ponto ganho será 

atribuído as mesmas, o resultado registrado no encerramento da partida não será alterado, mantendo-se o mesmo, 

apenas para fins de saldo de gols e de gol averga. 

 

 

Todas as equipes participantes não farão uso de qualquer órgão judicante, que, para assegurar a aplicação 

das penalidades desportivas com agilidade e eficácia, renunciam, voluntariamente, de recorrer a quaisquer órgãos da 

Justiça Desportiva e da Justiça Comum, aceitando incondicionalmente, como única e definitiva, e, aprovando 

unanimem-te as sanções e apelações constantes destas apelações que fazem parte deste regulamento. 

As equipes participantes do CAMPEONATO ALAGOANO DE BASE DE FUTEBOL 7 obrigam-se, também, a 

impedir ou desautorizar por escrito, que terceiros, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, façam uso de 

procedimentos extrajudiciais ou judiciais para defender ou postular direito ou interesses próprios ou privativos destas 

equipes em matéria ou ação que envolva diretamente a Comissão Disciplinar Temporária, Coordenação Técnica ou 

tenham reflexos sobre a organização e funcionamento do evento ou de suas competições. 

Qualquer equipe participante da CAMPEONATO ALAGOANO DE BASE DE FUTEBOL 7, que venha a 

recorrer à Justiça Desportiva e ou à Justiça Comum, por motivo ou razão do presente Regulamento ou quanto à referida 

competição, será desligado da competição, mesmo durante a sua realização, e não terá direito a participar no ano 

seguinte, do mesmo certame, à critério da Comissão Disciplinar Temporária e/ou Coordenação Técnica. 

Os atletas, técnico ou treinador, massagista, médico, preparador físico ou qualquer membro da comissão 

técnica inscrito nessa competição que tenha sido expulso da partida ou que estejam infringindo as normas da ética e 

disciplinar da competição estarão sujeitos as penalidades que poderão ser de 30 (trinta) dias à 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias de suspensão imposta pela comissão disciplinar da FAF7, sendo assim o infrator não será 

indicado pela FAF7 para nenhuma competição de âmbito nacional até que se cumpra a penalidade imposta, o 

julgamento de cada caso será de inteira e única responsabilidade dos membro da comissão disciplinar escolhida pela 

FAF7. 

 

 

 

CAPÍTULO VII – DA COMISSÃO DISCIPLINAR TEMPORÁRIA 
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Haverá uma Comissão Disciplinar Temporária, incumbida de apreciar e julgar as infrações cometidas durante a 

competição, devendo o seu funcionamento obedecer às medidas disciplinares automáticas. 

Parágrafo primeiro - A comissão disciplinar temporária será constituída por 4 (quatro) membros, escolhidos 

pela organização do CAMPEONATO ALAGOANO DE BASE DE FUTEBOL DE 7, formada por : 

a)  Presidente; 

b)  2 (dois) membros. 

Parágrafo segundo - A comissão disciplinar temporária, por convocação de seu presidente, deverá reunir-se a 

qualquer hora, sempre que necessário. 

Parágrafo terceiro - A comissão disciplinar temporária atuará durante toda a competição, devendo as expulsões 

verificadas serem punidas com a suspensão automática de 01 (uma) partida, já prevista em cartão vermelho, 

sujeitando-se ainda o infrator a posterior julgamento pela mesma. 

 

 

CAPÍTULO VIII – DAS OBRIGAÇÕES DAS EQUIPES VISITANTES 

 

As equipes visitantes, participantes do CAMPEONATO ALAGOANO DE BASE DE FUTEBOL DE 7 ficarão 

responsáveis por: 

a)      Seu deslocamento a partir de sua origem até a cidade sede da disputa da competição; 

b)      Pela hospedagem de toda sua delegação na cidade sede da competição; 

c)      Pela alimentação de todos os membros de sua delegação; 

d)      Pelo seu deslocamento interno. 

 

CAPÍTULO IX – DAS PREMIAÇÕES 

 

Ao final da competição, a organização do evento entregará à equipe que se sagrar campeã e vice, as seguintes 

premiações por categoria: 

a)      01 (um) troféu para campeão; 

b)      01 (um) troféu para vice; 

c)      medalhas para atletas campeões e vice. 

d)      Vaga no campeonato Brasileiro Regional de base para a equipe campeã 

  

Parágrafo primeiro - Para cada categoria haverá premiação individual para artilheiro e melhor goleiro.  

Parágrafo Único - Cada atleta participante do CAMPEONATO ALAGOANO DE BASE DE FUTEBOL DE 7, 

receberá um certificado de participação no evento, o mesmo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data da 

competição. 
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CAPITULO X – DO CERIMONIAL 

 O CAMPEONATO ALAGOANO DE BASE DE FUTEBOL 7 terá início no dia 06 de maio de 2017, com a 

presença das equipes participantes. Vale ressaltar que a referida data de início do campeonato está sujeita a 

alterações. O cerimonial de premiação e encerramento do evento ocorrerá com a presença das equipes ou atletas 

finalistas. 

. 

 

 

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

A equipe que não comparecer a primeira rodada da competição será considerada vencida por W x 0, 

cumprindo o restante da tabela normalmente. Tendo que pagar a taxa de jogo normalmente. 

A equipe que se apresentar na campo de jogo, mesmo devidamente uniformizada, com atraso superior a 

tolerância de 15 (quinze) minutos, será considerada perdedora da partida, sujeitando-se ainda, a julgamento pela 

comissão disciplinar temporária. 

Parágrafo Único: Quando houver mais de 1 (um) jogo na rodada, a tolerância de 15 minutos prevalecerá 

apenas para a primeira partida. As partidas em sequência deverão ter início logo após o encerramento da anterior, 

respeitando-se os horários estabelecidos na tabela de jogo. 

 

Nos jogos do CAMPEONATO ALAGOANO DE BASE DE FUTEBOL DE 7 serão observadas as seguintes 

diretrizes com relação aos uniformes dos atletas e pagamento de taxa do jogo: 

 

 

O uniforme de cada atleta constará: 

- Camisa numerada 

- Calção; 

- Meias de Cano Longo; 

- Caneleira; 

- Chuteiras sem travas.  

- Coletes para os atletas que estiverem no banco de reserva, sendo feito a troca dos mesmos no momento da 

substituição dos atletas. 

d). Nenhum atleta poderá participar de jogos fora do uniforme descrito acima.  

e) O uniforme do goleiro será obrigatoriamente diferente dos demais atletas.  

f) Os pagamentos das taxas de jogo será efetuado ao representa de federação antes do início de cada partida, 

na falta de pagamento a equipe não poderá iniciar a partida. 

 

No banco de reservas só poderão ficar os atletas inscritos e mais 02 (duas) pessoas, a saber: técnico, auxiliar 

ou médico ou massagista ou fisioterapeuta, cujos nomes deverão constar da relação de inscrição.  
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O aquecimento inicial, a critério de cada equipe, poderá ser feito na área destinada para o tal, em local 

determinado pela coordenação do evento, sendo assim proibido a utilização de qualquer outro espaço não indicado pela 

comissão.  

A apresentação dos atletas de cada equipe será feita logo após o término do jogo anterior a seu. Os atletas 

dirigem-se para fora da área de competição. Aguardam a autorização dos árbitros para a entrada na área do campo de 

jogo um por um, quando será feita a apresentação. 

A equipe cujos dirigentes membros de comissão técnica, atletas e torcidas organizadas e pais que  

contribuírem para agressões aos oficiais de arbitragem ou membros da delegação da área de competição, ou 

interromper o jogo, com arremessos de objetos para campo ou que tomarem atitudes não desportivas, será 

passiva de eliminação da competição e também conduzido para fora das dependências físicas do loca onde o 

evento estará sendo realizado, tal condução será feita por órgão competentes e preparados para tal 

procedimento. 

A comunicação oficial entre as comissões e as equipes será o Boletim Informativo, porém em casos mais 

urgentes, em que haja necessidade de contato entre a organização, coordenação técnica, comissão disciplinar e as 

equipes, a comunicação poderá ser feita através de telefone ou algum meio de comunicação existente no local. 

Parágrafo Único: É de responsabilidade das equipes a retirada dos boletins informativos diários junto ao 

coordenador do evento. 

Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação técnica da 

competição. 

 

 

Maceió, 02 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Marcos Cesar Fernandes da Silva Alves 

Presidente / FAF7 

 


