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COPA DO BRASIL 2017 
DE FUTEBOL 7 

 
CATEGORIAS ADULTO MASCULINO E ADULTO FEMININO 

 
 

REGULAMENTO GERAL 
 
 

I - DAS FINALIDADES 
 
Artigo 1 – A COPA DO BRASIL 2017 DE FUTEBOL 7 – Categorias Adulto Masculino e Adulto Feminino, tem por finalidade 
congregar, ampliar e propagar o Futebol 7, meio de lazer e prática sadia do esporte, sendo o maior evento no âmbito Nacional no Futebol 7, 
merecendo na CBF7. 
 

II - DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO 
 
Artigo 02 - Os jogos estarão compreendidos entre os dias 07 de setembro de 2017 e 10 de setembro de 2017. 
  
PARÁGRAFO UNICO - A cargo da CBF7 poderão ser marcados jogos em outras datas, locais, e / ou horários (jogos adiados, 
atrasados, etc.). Se julgar necessário para o bom andamento da competição fica a cargo da CBF7 o poder de atrasar, adiar ou transferir 
para nova data ou horário, qualquer jogo da 1ª rodada da competição, para preservar atrasos de transportes provenientes de viagem das 
equipes, sendo que o adversário deverá acatar a resolução da CBF7 sem acarretar novos problemas. 
  
III - DAS EQUIPES PARTICIPANTES: 
 

Artigo 03 – Poderão participar da Copa do Brasil 2017 de Futebol 7 – Categorias Adulto Masculino e Adulto Feminino, as equipes filiadas as 
Federações Estaduais de suas jurisdições. Todas as Federações/ Equipes/Clubes deverão estar sem pendência financeira junto a CBF7 para 
poder participar da competição, caso esteja com essa pendência sua participação será vetada, mesmo antes do início de qualquer rodada 

assim se a diretoria da CBF7 julgar necessário, caso não acerte essa pendência seu jogo será considerado WO.  
 
PARÁGRAFO UNICO - A CBF7, através do contido em seu Estatuto, inibe a participação em Competições Nacionais por ela 
organizada de equipes que, no ano corrente, tenham participado ou participarão de outras Competições organizadas por 
Ligas, Federações ou Confederações que não filiadas a CBF7, sem sua prévia autorização. 
Fica à cargo da Federação Estadual Filiada, o comunicado para a Presidência e Diretoria Técnica da CBF7, da participação de 
suas equipes filiadas em Competições outras. 
A Federação Estadual que não respeitar essa regra ou procurar burlar e for descoberta, será prontamente encaminhada ao 
STJD7 e poderá sofrer punições contidas no Estatuto da CBF7, tais como multa, suspenção e até sua desfiliação.  

lV - DAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS : 

Artigo 04 - Cada equipe deverá inscrever entre atletas e comissão técnica, um mínimo de 10 atletas e 1 comissão técnica, podendo utilizar 

15 atletas por jogo, devendo os mesmos constarem no SISTEMA DE REGISTRO de Atletas e Comissão Técnica da CBF7- Sistema Operacional 
e homologados. E deverão obrigatoriamente estarem inscritos pelo mesmo clube em sua Federação Estadual. 
 
PARÁGRAFO 1º – Não poderá ser inscrito nenhum atleta e/ou comissão técnica após o dia 05/09/2017. 
 
PARÁGRAFO 2º- O Departamento de Registro e Transferência da CBF7 em conjunto com a Diretoria Técnica, após verificar a 
documentação encaminhada pelas equipes, informará a relação dos atletas que forem devidamente registrados para a disputa da 
competição. Publicação no BID. 
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PARÁGRAFO 3º - Será obrigatório para a participação nos jogos à apresentação da CARTEIRA DE REGISTRO OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO 
ou CARTEIRA DE IDENTIDADE ORIGINAL ou XEROX AUTENTICADO, ou PASSAPORTE, ou CARTEIRA DE MOTORISTA, ou CARTEIRA 
PROFISSIONAL DE CLASSE, ou CARTEIRA DE TRABALHO, ou CARTEIRA DA FEDERAÇÃO ESTADUAL com Foto, nas partidas do Campeonato 
Sul Brasileiro, não será aceito qualquer outro documento que não for considerado Documento Oficial. 
 
PARÁGRAFO 4º - Ficam autorizadas a entrar no campo de jogo as seguintes pessoas credenciadas: Atletas participantes do jogo 
(devidamente documentados), oficiais de arbitragens, comissão técnica participante do jogo (devidamente documentado), seguranças, 
Imprensa (devidamente documentada) e Staff, dirigentes da CBF7 e dirigentes das Federações Estaduais quando envolvidos no jogo, 
aprovados pela CBF7. 
  
Artigo 05 – O Atleta só poderá atuar em uma equipe. Se a equipe jogar com atleta irregular e a CBF7 só for avisada após o 
término do jogo ou se a CBF7 pegar essa irregularidade somente após o término do jogo ou em qualquer momento, a 
equipe que se utilizou de jogador irregular perderá o jogo por D.T (DERROTA TÉCNICA) o placar do jogo será mantido 
para fins estatísticos e os pontos do jogo serão computados para a equipe adversária, caso ambas as equipes jogarem 
com atletas irregulares não serão computados pontos para elas. O Código Desportivo da CBF7 é parte integrante de 
qualquer competição da CBF7. 
 

Artigo 06 - Não haverá cancelamento, substituição ou transferência de atletas após sua inscrição na competição/ sistema operacional. 
 

Artigo 07 - Caberá a cada participante assinar um termo de compromisso, que declare encontrar-se esse em bom estado de saúde e 
apto a disputar os jogos deste campeonato, isentando a Entidade Promotora (CBF7) de qualquer responsabilidade advinda de sua 

participação neste campeonato, inclusive quanto a eventuais lesões, torções e acidentes resultantes de sua participação no campeonato. 
 
V - DAS PARTIDAS: 
 
Artigo 08 - As partidas serão regidas de acordo com as Regras Oficiais do Futebol 7 da CBF7, Edição 2017. 
 
Artigo 09- Toda equipe deverá apresentar OBRIGATORIAMENTE antes de cada partida ao representante ou delegado da CBF7: 

a) Jogadores com seus documentos originais, camisas idênticas e numeradas, calções e meias idênticas e caneleiras, 
obrigatoriamente; 

b) Relação de atletas acompanhada do nº da camisa (PRÉ - SÚMULA), que deverá ficar anexada na súmula; 
c) Tarja de capitão; 

d) Camisa de Goleiro reserva numerada; 
e) Comissão Técnica com seus documentos originais, devidamente uniformizadas.  
f) Coletes para os atletas no banco de reserva. 

   
Artigo 10 - Somente o árbitro no local, ou comunicado oficial da Confederação ou o Presidente ou Vice-Presidente Executivo da CBF7 ou 
alguém nomeado pela presidência da CBF7, no local, poderá paralisar ou adiar ou atrasar a realização da partida. 
 
Artigo 11 - A equipe é obrigada a entregar o FORMULÁRIO DE ESCALAÇÃO e toda documentação 10 minutos antes do horário marcado 
na tabela. As equipes não terão tolerância após o horário da tabela para iniciar o jogo. Se a equipe não comparecer até o horário 
marcado a mesma será considerada perdedora por W.O vale salientar que o horário oficial é o horário do relógio do CHEFE DE EQUIPE 
(um dos integrantes do trio de arbitragem). Para a 1ª rodada da competição teremos se necessário a cargo da CBF7 tolerância de 15 
minutos para inicio dos jogos e transferência de jogos para outro horário e data se houver problema de viagem de uma das equipes de fora 
da cidade sede. Para a 1ª Rodada da Competição teremos uma tolerância diferenciada, ou seja, se necessário for atrasaremos os jogos para 
não haver a aplicação do WO. Quanto à 2ª rodada em diante (até a final) as equipes não terão mais a tolerância por atraso. Se ambas as 
equipes não comparecerem no horário marcado será aplicado o WO à ambas. 
 
PARÁGRAFO 1º - A equipe que perder 01 partidas por WO, será eliminada automaticamente do campeonato, ficando todos os seus 
resultados anteriores e posteriores em 2 a 0, os resultados dos jogos que foram realizados só servirão para fins estatísticos de ARTILHARIA 
 
PARÁGRAFO 2º - O início do jogo deverá ocorrer no horário marcado na tabela de jogos, ou até 15 minutos além deste horário. Caso 
alguma equipe já tenha entregado os documentos, mas não se encontre em condições de se iniciar o jogo dentro deste prazo, a mesma será 
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considerada perdedora por D.T. (Derrota Técnica), desde que seja comprovada fisicamente a presença de 07 atletas inscritos e em condições 
de jogo, na mesa do representante do jogo. Caso a equipe não comprove a presença física dos atletas será considerada perdedora por W.O. 
Entende-se por D.T: Mantem-se o placar do jogo, 0 a 0, e os pontos serão computados para a equipe que tinha/dava condições de jogo. 
 
PARÁGRAFO 3º - Uma partida só poderá ser suspensa ou deixar de ser realizada quando ocorrerem os motivos seguintes e desde que 
seja impossível a sua continuidade: 

a) Falta de garantias, possivelmente verificadas; 
b) Distúrbios graves ou conflitos que afetam a sua continuidade; 
c) Falta de luz, alheia à vontade da equipe mandante; 
d) Mau estado do piso que possa tornar o jogo impraticável ou perigoso; 
e) Falta de material necessário para a sua realização normal, previsto neste Código. 
 

PARÁGRAFO 4º – Paralisado ou suspenso definitivamente um jogo por motivo alheio à vontade das equipes disputantes e da 
arbitragem, teremos 03 posicionamentos: 
1. Será marcado novo horário para a realização do jogo, com seu tempo normal, caso o jogo em questão tenha sido 
paralisado/suspenso até antes do término do primeiro tempo; 
2. Será marcado novo horário para continuação da partida em questão caso no momento da paralisação do jogo já tenha sido 
encerrado o primeiro tempo da partida;  
3. Será dado como encerrada a partida em questão, caso a paralisação /suspensão do jogo ocorra após os ¾ de sua realização ou 12 
minutos e meio do segundo tempo. 

 

VI - DA FORMA DE DISPUTA 

(ARTIGO 12º) 
 

CATEGORIA ADULTO MASCULINO 
 

NA PRIMEIRA FASE DA COMPETIÇÃO SERÃO FORMADOS QUATRO GRUPOS, DOIS COM QUATRO 

EQUIPES (“A” E “B”) E DOIS COM TRÊS EQUIPES (“C” E “D”), ONDE, NOS GRUPOS COM QUATRO 

AS EQUIPES JOGARÃO TODAS CONTRA TODAS, DENTRO DE SEU GRUPO, EM TURNO ÚNICO. 

NOS GRUPOS COM TRÊS AS EQUIPES DO GRUPO “C” ENFRENTARÃO AS EQUIPES DO GRUPO “D”, 

EM TURNO ÚNICO. A CLASSIFICAÇÃO PARA A SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO, OBEDECENDO 

O CRITÉRIO DESEMPATE ABAIXO, SERÁ: 

- PRIMEIRA E SEGUNDA COLOCADAS DO GRUPO “A”; 

- PRIMEIRA E SEGUNDA COLOCADAS DO GRUPO “B”; 

- TERCEIRA COLOCADA DE MELHOR CAMPANHA ENTRE OS GRUPOS “A” E “B”; 

- TRÊS MELHORES CAMPANHAS ENTRE OS GRUPOS “C” E “D”. 

 

AS PONTUAÇÕES ADOTADAS SERÃO: 

a) VITÓRIA = 03 pontos 

b) EMPATE = 01 pontos 

c) DERROTA = 00 pontos 

 

CRITÉRIO DESEMPATE: 

1 – NV - MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS; 

2 – CD - CONFRONTO DIRETO (SOMENTE SE FOR ENTRE DUAS EQUIPES); 

3 – SG - MELHOR SALDO DE GOLS; 

4 – GP - MAIOR NÚMERO DE GOLS PRÓ; 

5 – GC - MENOR NÚMERO DE GOLS CONTRA; 

6 – EQUIPE MAIS DISCIPLINADA (PES0: AMARELO 01; VERMELHO 03) 
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GRUPOS DA PRIMEIRA FASE 

 

 

GRUPO A 

1 – __________________________ 

2 – __________________________ 

3 – __________________________ 

4 – __________________________ 

 

 

GRUPO B 

1 – _______________________ 

2 – _______________________ 

3 – _______________________ 

4 – _______________________ 

 

 

GRUPO C 

1 – __________________________ 

2 – __________________________ 

3 – __________________________ 

 

 

GRUPO D 

1 – _______________________ 

2 – _______________________ 

3 – _______________________ 

 
 

 

NA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO (QUARTAS DE FINAL) SERÃO FORMADOS QUATRO 

GRUPOS DE DUAS EQUIPES CADA, ONDE JOGARÃO NO SISTEMA ELIMINATÓRIA SIMPLES (UM 

JOGO). OS CONFRONTOS SERÃO DEFINIDOS CONFORME A CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 

PRIMEIRA FASE, DENTRE OS CLASSIFICADOS, CONFORME ABAIXO. NENHUMA EQUIPE TERÁ 

PRIVILÉGIO DE JOGAR POR EMPATE, CASO OCORRA NO TEMPO NORMAL, A PARTIDA SERÁ 

DECIDIDA EM COBRANÇAS DE SHOOT OUT, SÉRIE DE TRÊS, PERSISTINDO O EMPATE, 

COBRANÇAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.  

 

GRUPOS DA SEGUNDA FASE 
 
 

GRUPO 1 
 

1ª MELHOR CAMPANHA 

 X  

8º MELHOR CAMPANHA 

 

GRUPO 2 
 

2ª MELHOR CAMPANHA 

 X  

7º MELHOR CAMPANHA 

 

GRUPO 4 
 

4ª MELHOR CAMPANHA 

 X  

5º MELHOR CAMPANHA 

 

GRUPO 3 
 

3ª MELHOR CAMPANHA 

 X  

6º MELHOR CAMPANHA 

 
 



                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                    FUNDADA EM 30/10/1996 – CNPJ 03.044.254/0001-08                                      

 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Afonso Cláudio, nº 328 – Bairro Santo Antônio – Colatina/ES – CEP 29.704-030 
Tel.: (27) 31200618 - (27) 99273-6667 – site: www.cbf7.com.br – E-mail: contato@cbf7.com.br 

 

OS VENCEDORES DA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO JOGARÃO A TERCEIRA FASE 

(SEMIFINAIS), OBEDECENDO OS CONFRONTOS JÁ DEFINIDOS CONFORME GRUPOS ABAIXO. 

SERÃO FORMADOS DOIS GRUPOS DE DUAS EQUIPES CADA E JOGARÃO NO SISTEMA 

ELIMINATÓRIA SIMPLES (UM JOGO). CASO OCORRA EMPATE NO TEMPO NORMAL, A PARTIDA 

SERÁ DECIDIDA EM COBRANÇAS DE SHOOT OUT, SÉRIE DE TRÊS, PERSISTINDO O EMPATE, 

COBRANÇAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.  

 

GRUPOS DA TERCEIRA FASE (SEMIFINAIS) 
 

GRUPO 5 
 

VENCEDOR GRUPO 1 

 X  

VENCEDOR GRUPO 4 

 

GRUPO 6 
 

VENCEDOR GRUPO 2 

 X  

VENCEDOR GRUPO 3 

 
 

OS VENCEDORES DA TERCEIRA FASE DA COMPETIÇÃO, FARÃO A FINAL EM JOGO ÚNICO, 

SISTEMA ELIMINATÓRIA SIMPLES, ONDE, SE HOUVER EMPATE NO TEMPO NORMAL, A DECISÃO 

SERÁ EM COBRANÇAS DE SHOOT OUT EM SÉRIE DE TRÊS, PERSISTINDO O EMPATE 

COBRANÇAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.  

A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DA COMPETIÇÃO SERÁ DEFINIDA DE ACORDO COM O 

MELHOR ÍNDICE TÉCNICO GERAL, ENTRE AS QUATRO SEMIFINALISTAS, CONFORME CRITÉRIO 

DESEMPATE MENCIONADO. 
 

GRUPO 7 
 

VENCEDOR GRUPO 5 

 X  

VENCEDOR GRUPO 6 

 
 

 

 

CATEGORIAS ADULTO FEMININO 
 

A CATEGORIA FEMININO SERÁ DISPUTADA NO SISTEMA DE PONTO CORRIDO. SERÁ FORMADO 

APENAS UM GRUPO COM SEIS EQUIPES. JOGARÃO TODAS CONTRA TODAS EM TURNO ÚNICO E, 

AS TRÊS PRIMEIRAS COLOCADAS SERÃO DEFINIDAS CONFORME OS CRITÉRIOS ABAIXO:  

 

AS PONTUAÇÕES ADOTADAS SERÃO: 

a) VITÓRIA = 03 pontos 

b) EMPATE = 01 pontos 

c) DERROTA = 00 pontos 
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GRUPO 

 

 

1 – __________________________ 

2 – __________________________ 

3 – __________________________ 

4 – __________________________ 

5 – __________________________ 

6 – __________________________ 

 
 

 

 

CRITÉRIO DESEMPATE: 

1 – NV - MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS; 

2 – CD - CONFRONTO DIRETO (SOMENTE SE FOR ENTRE DUAS EQUIPES); 

3 – SG - MELHOR SALDO DE GOLS; 

4 – GP - MAIOR NÚMERO DE GOLS PRÓ; 

5 – GC - MENOR NÚMERO DE GOLS CONTRA; 

6 – EQUIPE MAIS DISCIPLINADA (PES0: AMARELO 01; VERMELHO 03) 

 
 

Artigo 13º – Caso haja coincidência das cores dos uniformes das equipes a equipe postada ao lado esquerdo da tabela, ou seja a 
mandante, deverá providenciar a troca imediatamente, caso ela se recusar a trocar o uniforme quando solicitado pela equipe de arbitragem, 
será automaticamente considerada perdedora por DT (derrota técnica) perdendo apenas os pontos do jogo e o resultado será 2x0 para o 
adversário) e deverá pagar uma multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a CBF7 para poder continuar na competição, caso não pague essa 
quantia será eliminada automaticamente da competição, ficando  todos  os  seus  resultados anteriores e  posteriores em 2X0  (como WO).  

 
VII - DA PREMIAÇÃO: 
 
Artigo 14º - Ficam instituídos os seguintes prêmios: 
 
CATEGORIA ADULTO MASCULINO 
 
a) 1º Colocado Campeão R$ 4.000,00  – Troféu e 20 Medalhas. 
b) 2º Colocado Vice-Campeão R$ 1.200,00  – Troféu e 20 Medalhas 
c) 3º Colocado      – Troféu e 20 medalhas. 
d) Artilheiro      – Troféu 
e) Defesa Menos Vazada    – Troféu 
f) Melhor Jogador     – Troféu 
 
CATEGORIA ADULTA DEMININO 
 
a) 1º Colocado Campeão R$ 2.000,00  – Troféu e 20 Medalhas. 
b) 2º Colocado Vice-Campeão R$ 1.000,00  – Troféu e 20 Medalhas 
c) 3º Colocado      – Troféu e 20 medalhas. 
d) Artilheiro      – Troféu 
e) Defesa menos vazada    – Troféu 
f) Melhor Jogadora     – Troféu 
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Atleta suspenso pela Comissão Disciplinar, ou desclassificado da partida, não poderá participar da festa de entrega de troféus e medalhas. A 
premiação será entregue única e exclusivamente às pessoas registradas em súmula. 
                         
Obs: Fica definido o seguinte critério técnico para ARTILHEIRO, DEFESA MENOS VAZADA E MELHOR JOGADOR: 
1. Defesa menos vazada dentre as duas finalistas. 
2. Melhor Jogador fica definido que será escolhido pela Diretoria da CBF7. 
3. Artilheiro será aquele que marcar o maior numero de gols em toda competição. 
Critérios para desempate, se houverem 02 ou mais jogadores com o mesmo numero de gols marcados. 
a) Classificação da Equipe, ou seja, a equipe que tiver melhor classificação no final de todos os jogos, o artilheiro desta equipe 
será o ganhador da premiação. 
b) Se 02 ou mais jogadores terminarem empatados e forem da mesma equipe, o jogador mais velho será o ganhador da 
premiação. 

 
VIII - DAS MULTAS, PENALIDADES E PUNIÇÕES: 
 
Obs1: A Confederação se reserva o direito de determinar exames Anti Doping em qualquer atleta participante, no momento 
que assim desejar e  fazer a averiguação de toda documentação que tiver suspeita de irregularidade em órgãos oficiais competentes. 
 
Artigo 15º - Ficam instituídas as seguintes penalidades para infrações disciplinares por parte de atletas, técnicos e massagistas, médico, 
fisicultor ou qualquer outra pessoa registrada na equipe: 
 a) 03 Cartões Amarelos – suspensão automática do próximo jogo (01 jogos) 

b) 01 Cartão Vermelho - suspensão automática do próximo jogo (01 jogos) e julgamento através da Comissão Disciplinar 
composta por três membros da Diretoria da CBF7. 

 
COMISSÃO DISCIPLINAR DO CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DE FUTEBOL 7 – SERÁ COMPOSTA POR TRÊS MEMBROS DA 
DIRETORIA DA CBF7 PRESENTES NO EVENTO: 
 

PARÁGRAFO 01º - Um cartão não anula os outros cartões. Ex: um atleta que receber na mesma partida o 3º amarelo e 1º vermelho, 
cumprirá 2 jogos. Os atletas não serão punidos com o mesmo cartão no mesmo jogo; 
 
PARÁGRAFO 02º - Os cartões são acumulativos durante a competição, não zeram com a classificação ou passagem da Equipe para fases 
seguintes. 

 
PARÁGRAFO 03o – A responsabilidade no acompanhamento/controle na contagem dos cartões disciplinares aplicados é da própria equipe, 
não cabendo nenhuma reclamação ou recurso em cima disto. 
 
ARTIGO 16º - Os julgamentos serão realizados de acordo com os relatórios dos oficiais de arbitragem, delegados, membros da 
Confederação, legais ou nomeados por ela, e enquadrados neste regulamento, e/ou no CBJD. Os artigos referentes a punições e penas 
indicados neste regulamento, no estatuto da Confederação e no Código Desportivo só poderão ser impostos após o julgamento da Comissão 
Disciplinar ou pelo TJD, em casos onde o CBJD. Não possuir artigos claros para as punições específicas de nossa modalidade; 
 
ARTIGO 17º - Procedimento para ENQUADRAMENTO das PUNIÇÕES: A Comissão Disciplinar Especial formada especificamente para 
este evento procederá da seguinte forma: Os fatos relatados pelos árbitros, delegados e membros da Confederação ou nomeados por ela, 
serão encaminhados imediatamente após o jogo para a Comissão, que de posse dos relatórios e do histórico dos envolvidos analisará os 
relatórios e fará o enquadramento com base neste regulamento, podendo ser utilizado ainda o CBJD e também o Código Desportivo desta 
entidade, e publicará sua punição, comunicando as equipes imediatamente, não cabendo nenhum tipo de recurso a esta decisão. 
 

PARÁGRAFO 1º - Todas as pessoas devidamente registradas nesta COMPETIÇÃO, são passíveis de punição estando ou não dentro de 
campo, basta estar na praça esportiva para se tornar passível de punição a qualquer momento. 
 
PARÁGRAFO 2º - Será levado em consideração o histórico de cada pessoa/equipe para se definir a quantidade de dias ou jogos, nas 
punições. 
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PARÁGRAFO 3º - É considerada competição para os artigos referentes à punição, o jogo na data marcada, sendo que os inscritos / 
envolvidos serão relatados imediatamente após os fatos, podendo ainda sofrer sanções nas entidades estaduais em que estão filiados, para 
complemento das punições; 
 
ARTIGO 18º– Não existe recurso para as decisões tomadas pela Comissão Disciplinar. 
 
PARÁGRAFO UNICO - A CBF7 informara imediatamente após o final da rodada de jogos, os julgamentos dos atletas, dirigentes, equipes 
etc., envolvidos em relatórios dos oficiais de arbitragem, delegados e membros da Federação, legais ou nomeados por ela. 

 

IX - DAS INFRAÇÕES EXTRA REGRAS 
 
Artigo 19º - A equipe que provocar a Derrota Técnica (advertência), perder por W.O  deverá pagar multa de R$500,00 (quinhentos reais), 
desistir da competição durante sua participação deverá pagar uma multa de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), desistir da competição antes de sua 
participação (após ter confirmado e estar inserido na Tabela, deverá pagar uma multa de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) a mesma só poderá 
participar de qualquer outra competição nacional  se pagar esta taxa pendente 15 dias antes de qualquer competição na sede da CBF7.  
 
Artigo 20º - Qualquer irregularidade percebida, pela equipe de arbitragem, membros da Diretoria da CBF7, organização da competição, 
poderá ser encaminhado oficio para o STJD7 ou CBF7 que deverão tomar as decisões cabíveis necessárias para salvaguardar o correto 
andamento da competição.  
   
X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
Artigo 21º - A equipe inscrita caberá a responsabilidade dos exames e assistência médica a seus atletas, antes, durante e depois das 
partidas. 
 
Artigo 22º - A equipe inscrita caberá unicamente a ela (seu responsável) a responsabilidade de acertos financeiros, quaisquer que sejam 
estes pendentes, para poder participar de seus jogos e da competição, caso não o faça será considerada perdedora por D.T. (DERROTA 
TÉCNICA) e o placar do jogo (atual) será de 2x0 a favor da equipe que dava condições de jogo e poderá ser julgada, passível ainda de 
punições maiores. Para o seu próximo jogo deverá acertar essa pendência financeira, caso também não a faça será ELIMINADA da 
Competição (W.O) e o (s) resultado (s) de seus próximos jogos na competição serão de 2x0 para as equipes adversárias, juntamente com os 
ganhos dos pontos do (s) jogo (s), podendo ainda a equipe eliminada ser julgada, passível de punições maiores. 

  
Artigo 23º - A Confederação não se responsabilizará por acidentes, ocorridos com participantes da Competição, ou por estes ocasionados a 
terceiros, antes, durante e depois das partidas. 
  
Artigo 24º - As arbitragens estarão a cargo da Confederação Brasileira de Futebol 7 em conjunto com a Diretoria de Arbitragem e seu 
Departamento específico. 
 
Observação: Devido à obrigação de apresentar as escalas de oficiais de arbitragens, logo a seguir de cada rodada, e não tendo condições de 
comunicar com antecedência os oficiais escalados, caso as equipes queiram ter conhecimentos dessas escalas, os responsáveis dos clubes, 
poderão procurar o Diretor de Arbitragem da CBF7, ou a pessoa indicada pela CBF7 responsável por este Departamento, para a esta 
Competição. 
 
Artigo 25º - Cabe a CBF7 e ao Promotor do evento Federação de Futebol 7 local ou outro responsável acordado com a CBF7: locação de 
campo  em perfeitas condições para realização da partida,  equipe de arbitragem completa e local para trocar de roupa, a qual deverá ser 
separada dos atletas, oferecer segurança aos oficiais de arbitragem e membros da Confederação, premiação da competição e tudo conforme 
estipulado no Convite desta competição e Cadernos de Encargos da CBF7 encaminhado para o promotor Federação Estadual local  ou 
organizador. Cabe a CBF7 toda responsabilidade técnica da competição, escala de arbitragem e formação da Junta Disciplinar. 
 
Artigo 26º - As súmulas e os relatórios das partidas serão entregues pelos árbitros (oficiais de arbitragens), obrigatoriamente ao final 
de cada partida, ao Delegado ou representante da CBF7 na partida, ficando este responsável pela entrega ao Diretor Técnico, ou 
responsável indicado para a Competição.  

  



                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                    FUNDADA EM 30/10/1996 – CNPJ 03.044.254/0001-08                                      

 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Rua Afonso Cláudio, nº 328 – Bairro Santo Antônio – Colatina/ES – CEP 29.704-030 
Tel.: (27) 31200618 - (27) 99273-6667 – site: www.cbf7.com.br – E-mail: contato@cbf7.com.br 

Parágrafo Único - O árbitro que não cumprir o disposto no caput deste artigo estará sujeito às penas previstas no CBJD. 
 

Artigo 27º – Mediante ao pagamento da taxa de R$ 1.000,00 (mil reais) toda equipe tem o direito de RECURSO contra qualquer decisão da 

Comissão Disciplinar do STJD7 ou da CBF7 durante a realização da competição. 

 
Parágrafo Primeiro – Qualquer pessoa interessada e capaz poderá interpor recurso junto STJD7, desde que seja paga a taxa referente ao 
mesmo, para tanto, todos os recursos deverão ser apresentados por escrito. 
 
Parágrafo segundo – Não será aceito reclamações nos locais de jogos, e as mesmas deverão ser feitas por escrito, endereçado à 
Confederação ou ao STJD7. 
 
Parágrafo Terceiro - Todas as explicações pertinentes à regra, classificação, punições, só terão validade se forem emitidos pela CBF7.  
 
Artigo 28º – Toda comunicação com as equipes será feita através de comunicados fixados na Sede da CBF7 ou afixados por ela em local de 
acesso em competições, ou via telefone, e-mail e em especial no site da CBF7, ou ainda, comunicado ao representante da equipe, não 
cabendo às equipes alegação/recurso por desconhecimento de comunicados, todo representante de equipe tem por obrigação manter contato 
após seus jogos com dirigentes da CBF7. O site da CBF7 será o endereço oficial de qualquer comunicação: www.cbf7.com.br  
 
Artigo 29º - As interpretações e casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelos departamentos competentes da 

Confederação ou STJD7, respeitando as leis que regem a modalidade e ao CBJD. 
 
Artigo 30º – Após a oficialização deste regulamento no site da CBF7 ou enviado por e-mail as Federações Estaduais ou enviados por e-mail 
aos representantes das equipes ou apresentação deste regulamento quando tiver Congresso Técnico, e se não tivermos nenhuma solicitação 
para alteração por parte das equipes participantes através documento oficial, será automaticamente aprovado pelos representantes das 
equipes, e esses serão conhecedores de suas responsabilidades, nas quais em especial que todos os atletas membros das delegações, 
inscritas na competição, tem a ciência que disputam este Campeonato, por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer 
responsabilidade e acidentes, que venham a sofrer, os organizadores CBF7 e Federação de Futebol 7 do Estado do Paraná, promotores e 
patrocinadores, em nosso nome e de nossos herdeiros ou sucessores. Declaram estar em boas condições físicas e médicas para disputar 
o Campeonato, tendo treinado apropriadamente para o mesmo. Assumem também as despesas de transporte de ida e volta, bem como 
locomoção de sua equipe internamente dentro da cidade sede, médicas e hospitalares decorrentes de quaisquer acidentes que 
porventura venham a nos ocorrer durante o evento. Por este instrumento, cedem todos os direitos de imagem, inclusive direito de 
arena, permitindo o livre uso de nossos nomes e fotografia, não tendo direito a receber qualquer renda auferida como direitos de 
televisão ou qualquer outro tipo de transmissão deste evento.  

 
Artigo 31º - Todos os participantes serão considerados conhecedores do Regulamento da Competição, Regras e Leis Oficiais do Futebol 7. 
 
 
 
 

 
 

 


