
        Federação Paranaense de Futebol 7 

                           
 

 

CAMPEONATO PARANAENSE 2017 DE FUTEBOL 7 

 

CATEGORIA ADULTO MASCULINO 

 
 

REGULAMENTO OFICIAL 

 
 
 

CAPÍTULO I - Da Finalidade 
 

Art. 01 – O CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL 7 2017, é organizado pela 
Federação Paranaense de Futebol 7, e será disputado de conformidade com o presente 
regulamento. O CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL 7 2017, credenciará as EPDs 
que disputarão as COMPETIÇÕES NACIONAIS no ano de 2018. 
 
Art. 02 – O CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL 7 será disputado pelas equipes que 
conquistaram o credenciamento através do Campeonato Paranaense 2016, do Campeonato 
Curitiba Cup 2017 e dos Regionais realizados pela Federação Paranaense de Futebol 7 no ano 
de 2017. A inscrição será validada mediante o pagamento da taxa de inscrição. 
 

CAPÍTULO II - Da Premiação 

 

Art. 03 – Serão os seguintes prêmios oficiais do CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL 7 2017: 
             
CATEGORIA ADULTA MASCULINA. 
 
CAMPEÃO  R$ 4.000,00 + Troféu + 20 medalhas 
VICE-CAMPEÃO R$ 2.000,00 + Troféu + 20 medalhas 
3º COLOCADO  Troféu + 20 medalhas 
4º COLOCADO  Troféu 
MELHOR GOLEIRO Troféu 
MELHOR JOGADOR Troféu 
MELHOR TÉCNICO Troféu 
ARTILHEIRO  Troféu 
 Obs.: O critério para definir o artilheiro, em caso de empate entre dois ou mais atletas, 
obedecerá a seguinte ordem: 
 1 - Atleta integrante da equipes melhor classificada. 
 2 – Atleta mais velho. 

 

 

CAPÍTULO III - Das Inscrições e Equipes 

 
Art. 04 – As inscrições serão aceitas na secretaria da Federação Paranaense de Futebol 7 e 
nas Regionais, com as fichas de registro do atleta e da equipe preenchidas. Todos os atletas 
deverão estar registrados no sitema da CBF7. atendimento@fut7pr.com.br) 
 
Art. 05 – A equipe deverá inscrever no mínimo 10 (dez) e no máximo 40 (quarenta) atletas. 
Porém a equipe só poderá utilizar 15 atletas por jogo. 
 
§ 1º -  As equipes que disputaram os Regionais, poderão incluir atletas, até o limite já descrito e 
quantidade prevista neste artigo, até a data prevista no artigo 08 deste Regulamento Oficial. 
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Art. 06 – A categoria é Adulta Masculina. 

A idade mínima, na categoria Adulta Masculina, é de 16 anos, porém atletas com idades entre 
16 anos a 18 anos deverão apresentar autorização dos pais no ato da inscrição. 
Parágr. único: A equipe que jogar com atletas irregulares, perderá os pontos da partida 
disputada e será julgada pelo TJD7 conforme Artigo 214 do CBJD. 
 
Art. 07 – Cada atleta, antes do início de cada partida, deverá apresentar ao anotador, a carteira 
da Federação Paranaense de Futebol 7 ou documento oficial com foto. 
 
§ 1º -  O atleta poderá apresentar o documento até o final da determinada partida, sob pena de 
ausência de condição de jogo. 
 
Art. 08 – A equipe poderá registrar os atletas até 24 horas antes do início da Competição, 
sendo que os registros de atletas e comissão técnica das equipes, deverão ser realizados 
através do site ou diretamente na Secretaria da FPF7. Não será permitida a inscrição de atletas 
e comissão técnica no dia e horário do jogo. Estarão aptos a jogar ou dirigir a equipe após 
aprovações da FPF7 e CBF7.  
 
Art. 09 – Será cobrada Taxa única de participação de R$ 1.200,00. 

 
Art. 10 – A equipe que deixar de comparecer ao jogo escalado perderá a partida por (W X 0), 
sendo o resultado da partida fixado em 2x0 para a EPD adversária. 
 
§ 1º -  A EPD infratora estará automaticamente eliminada da competição, bem como a equipe 
que desistir da competição; sendo ainda denunciada pela infração a dispositiva do CBJD, além 
de pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00.  
 
§ 2º -  Todos os jogos que a EPD eliminada disputou terão como resultado o score de 2x0 para 
a EPD adversária. 
 
§ 3º -  Serão computados os gols assinalados contra a EPD eliminada para fim de critério 
desempate e de artilharia. 
 

Parágr. a): Conforme o regimento de taxas, os atletas registrados da equipe infratora, estarão 
suspensos das competições da Federação Paranaense de Futebol 7, enquanto a equipe não 
acertar suas pendências com a entidade. 
 
 

CAPÍTULO IV – Do Uniforme 

 

Art. 11 – Fica responsável pela troca de uniformes, caso seja exigido pelos árbitros, a equipe 
que constar na coluna da direita da tabela oficial, ou seja, a equipe visitante. 
Em caso da mesma não possuir uniforme ou equipamento adequado será considerado 
perdedor pelo placar de 2 x 0. 
 
Parágrafo único: Em competições oficiais da Federação Paranaense de Futebol 7, é 
obrigatório a todas as equipes utilizarem coletes de cor diferente ao seu uniforme, para todos 
os atletas que estiverem no banco de reservas. 
 
Art. 12 – O atleta que se apresentar na quadra de jogo utilizando sob seu calção, a bermuda 
térmica, somente poderá utilizá-la se a mesma for da cor predominante do calção. Os atletas 
terão que usar nas costas das respectivas camisas, números de 01 à 99, não sendo permitida 
a repetição de números da mesma equipe. É proibido o uso de chuteiras com travas. Não é 
obrigatório a numeração nos calções, porém se tiverem, terão que ser números iguais das 
camisas. O uso de caneleiras é obrigatório. 
 
Art 13 – Os atletas deverão antes de iniciar os jogos, estar certos de que os seus 
equipamentos estão de acordo com as regras oficiais da CBF7, com exceção aos descritos no 
item 12. Se constatado equipamentos inadequados, avaliados pela arbitragem, o atleta será 



retirado temporariamente do campo, e só poderá retornar no momento em que a bola estiver 
fora de jogo, depois que o árbitro verificar as condições normais do uniforme. 
 
Parágrafo único: A comissão técnica deverá ser composta de: Técnico, massagista ou auxiliar 
técnico e médico com CRM, e deverão estar vestidos com calça ou agasalho, camisa com 
mangas ou similares, tênis, sapato ou chuteira apropriada. 

 

CAPÍTULO V – Do Sistema de Disputa 

 
Art. 14 – O CAMPEONATO PARANAENSE DE FUTEBOL 7 2017, será disputado quando da 
confirmação das equipes credenciadas. O congresso técnico da competição, será realizado no 
dia 12/12/2017, às 20:00 horas, na Sede da FPF7, onde serão discutidos os seguintes 
assuntos: 
1. Regulamento oficial; 
2. Sorteio dos grupos; 
3. Tabela de jogos; 
4. Disposições gerais. 

 
Parágrafo único – A ausência do (s) representante (s) de uma equipe implicará em 
acatamento de todas as decisões tomadas.  
 

Art. 15 - Haverá uma tolerância de tempo de 15” (quinze minutos) para o início do jogo, a partir 
do horário registrado em súmula, apenas para o 1º (primeiro) jogo escalado em tabela, de cada 
local de jogo, vindo os demais a seguir. A determinação do início da partida, bem como o WO 
(WalkOver), será sempre do árbitro da partida. 
O período de jogo será de 2 tempos iguais de 25 min cada, conforme rege o livro de regras da 
CBF7. 

 

Art. 16 – As pontuações adotadas serão: 
a) Vitória = 03 pontos 
b) Empate = 01 ponto 
c) Shoot Out = 01 ponto 
d) Derrota = 00 ponto 
 
Parágrafo I: Quando houver empate, na fase de classificação, as duas equipes receberão 1 
ponto e disputarão mais 1 ponto na decisão de SHOOT OUT. Neste caso, a disputa de SHOOT 
OUT será de apenas uma cobrança, persistindo o empate, serão efetuadas cobranças até que 
tenha um ganhador. 
 
Parágrafo II: Na advertência por cartões, o atleta com 3 cartões amarelos, ou 1 vermelho, 
cumprirá automaticamente um jogo de suspensão. Os cartões não zeram ao final da primeira 
fase. 
 
Art. 17 – Critério de Desempate: Em caso de empate em pontos ganhos na primeira fase, entre 
duas ou mais equipes, será considerado o critério “na fase” e adotado para conhecer-se a 
melhor classificada, o seguinte: 
a) NV - Maior número de vitórias; 
b) CD - Confronto direto; (somente entre duas equipes). Caso aconteça empate entre três 

equipes, esse ítem será descartado; 
c) SG - Melhor saldo de gols  
d) GP - Maior número de gols pró; 
e) GC – Menor número de gols contra; 
f) Equipe mais disciplinada (peso: amarelo 01; vermelho 03) 
 
Art. 19 – Sistemas de Disputa:  

 

 A 1ª fase será dividida em 3 grupos, sendo dois com 4 equipes e um com três equipes, 
as quais jogam entre si dentro do seu grupo, definindo-se a classificação das 3 
melhores dos grupos “A” e “B” e 2 do grupo “C”. Na 2ª fase serão formados 4 grupos 



de 2 equipes cada, onde jogarão no sistema eliminatória simples, em um único jogo, 
onde nenhuma equipe terá privilégio de jogar pelo empate. Nas semifinais e final as 
equipes jogarão no sistema eliminatória simples, em um único jogo, onde se houver 
empate, o vencedor será conhecido através de cobranças de Shoot Out, sendo os 
confrontos definidos conforme fórmula de disputa. O 3º colocado que será definido 
entre as 2 equipes perdedoras na semifinal de melhor campanha em todas as fases da 
Competição.  

 SHOOT OUT: 3 alternados por equipe, cobrados por atletas distintos. 

 

CAPÍTULO VI – Dos Recursos e Julgamentos 

 
Art. 20 – A equipe que se julgar necessário entrar com recurso junto à comissão julgadora, terá 
que fazê-lo num prazo máximo de 2 (duas) horas, após a partida em questão, juntamente com 
o pagamento da taxa de recurso, conforme o regimento de taxas / 2017 da Federação 
Paranaense de Futebol 7, à serem entregues na Federação Paranaense de Futebol 7 ou ao 
seu representante legal, para que seja examinado. 
 
§ 1º - Todo a infração do CBJD será julgado pelo TJD7-PR, em conformidade ao Regulamento 
Oficial da Competição e o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. 
 
§ 2º - As intimações e citações serão efetuadas por e-mail e por edital instalado em local de 
fácil acesso localizado na sede da FPF7 e no respectivo sítio eletrônico www.fut7pr.com.br. 
 
§ 3º - No ato da inscrição a EPD deverá informar o e-mail para intimação/citação da equipe e 
atletas. 
 
§ 4º - Havendo agressões físicas à árbitros, representantes da Comissão Organizadora, 
praticadas por dirigentes, atletas ou torcedores de uma equipe, bem como brigas generalizadas 
e agressões de qualquer natureza de torcedores e jogadores ocasionadas num período até 10 
horas após o último jogo de cada rodada; esta pagará todas as despesas médico- hospitalares 
e multa no valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais) mediante compromisso via Nota Promissória, 
além da eliminação do campeonato e suspensão da equipe por 2 anos das competições 
organizadas pela FPF7, a serem aplicadas pelo TJD7/PR, sem prejuízo de outras punições 
previstas no CBJD. 
 
 

CAPÍTULO VII – Disposições Gerais 

 
 § 1º - O atleta registrado não poderá ser treinador da equipe. 
 § 2º - O atleta punido com cartão vermelho, terá o prazo máximo de 2 min para se retirar da 
quadra de jogo, sob condição da eliminação de sua equipe da competição. 
 § 3º - A comissão organizadora não se responsabilizará por qualquer contusão ou acidente 
que possam sofrer os participantes durante o campeonato, subentendendo-se também que os 
atletas inscritos pelas equipes foram julgados aptos em inspeção médica. 
 § 4º - As equipes inscritas estão cientes e ficam obrigadas ao entendimento deste 
regulamento. 
 § 5º - Valerão as regras oficiais vigentes da Confederação Brasileira de Futebol Sete (CBF7), 
salvo as especificações contidas no regulamento. 
 § 6º - A coordenação técnica e a arbitragem decidirão sobre a suspensão, interrupção ou 
adiamento de uma partida por motivos de força maior. 
 § 7º - Somente será permitido o acesso de bebidas nas quadras se embaladas em plástico e 
não alcoólicas, e será estritamente proibido, trazerem bebidas de fora do local de jogo, sob a 
possibilidade da perda de 3 pontos. 
 § 8º - Os casos omissos ao regulamento ou que venham gerar dúvidas, serão resolvidos pela 
Diretoria da FPF7. 
 

INFORMAÇÕES OFICIAS ESTARÃO DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO SITE:  
 

www.fut7pr.com.br 

http://www.fut7pr.com.br/
http://www.fut7pr.com.br/

