
 

 

 
 
                        

SUPER COPA ARENA PITANGUI 2017 REGULAMENTO GERAL 
 
 

 

I – DAS FINALIDADES: 
 

            Artigo 1º - A “SUPER COPA ARENA PITANGUI 2017”, na categoria Livre (acima de 16 

anos), tem por finalidade congregar e ampliar o Futebol Society. É um evento destinado a 
confraternização e lazer além da prática sadia do esporte entre atletas do futebol Society. A copa será 

realizada no complexo esportivo Arena Pitangui apoiado pela “FEDERAÇÃO DE FUTEBOL SOCIETY 
DE MINAS GERAIS – FMF7”. 

 
II – DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

 

Artigo 2º - Os jogos estarão compreendidos no período de 08 (oito) de julho à 19 de agosto 

de 2017, sempre com rodadas aos sábados a partir de 14:00hs da tarde, não podendo ser adiado 

nenhuma rodada. 
 

Parágrafo 1º - A programação oficial dos jogos será divulgada pela FMF7, sendo de 

responsabilidade das equipes e atletas o cumprimento do dia e hora de seus jogos. As informações 

serão divulgadas nos sites www.arenapitangui.com.br, www.portalcbf7.com.br/Federacao/FMF7 e nas 
redes sociais. 
 

Parágrafo 2º Os jogos serão realizados no complexo esportivo Arena Pitangui, em campos de 

grama sintética, aprovados pela FMF7. A arena fica localizada na rua Itabira,880, bairro Lagoinha. 
  

III – DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES PARTICIPANTES: 
 

Artigo 03º - As 12 (doze) equipes participantes foram convidadas pela direção da Arena 

Pitangui. A mesmas deverão ser formadas por atletas regularmente inscritos obedecendo prazo e 

critérios estabelecidos por este regulamento, cada equipe pagará uma taxa de inscrição no valor de 

R$ 300,00 e uma taxa de R$150,00 por partida.  
 

IV – DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES: 
 

Artigo 04º - A ficha de inscrição deverá ser devolvida, devidamente preenchida e assinada 

com a relação dos atletas e dirigentes participantes, entregue até a última rodada da primeira fase 

classificatória. 
 

Parágrafo 1º- Todas as equipes inscritas deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição 

antes da a primeira rodada. As taxas dos jogos serão pagas na secretária da Arena Pitangui antes do 
início das partidas nos dias dos jogos. 

 
  Parágrafo 2º- Toda equipe deverá apresentar, antes de cada partida ao representante da 

Federação:  
 

 Carteira de atleta e comissão técnica da FMF7 ou outro documento emitido 

por um órgão público com foto atual; 

 
 Uniforme igual e numerado (camisa, calção, meião e caneleira obrigatório); 

 



 Relação (pré súmula) de atletas, acompanhada do Nº da camisa com no 

mínimo de 07 (sete) atletas, um dos quais obrigatoriamente será o goleiro, 

para que a equipe não seja desclassificada (WO) e no máximo 17 atletas, 

sendo 15 jogadores de linha e 2 goleiros.  
 

 O treinador e massagista poderão usar bermuda nos jogos. Os mesmos 

deverão obrigatoriamente estar calçados de tênis. 
 

 
V – DAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS: 

 

Artigo 05º - Cada equipe deverá inscrever no mínimo de 10 (dez) atletas e no 

máximo 25 (vinte e cinco), até o início da segunda rodada classificatória da primeira fase 
da copa, podendo ser relacionados todos em súmula, não podendo inscrever e nem alterar 

atletas após a entrega da ficha de inscrição.  

 
 

 

VII – DAS PARTIDAS: 
 
 

Artigo 06º - As partidas serão regidas de acordo com as regras oficiais da Confederação de 

Futebol 7 do Brasil, sendo o tempo de jogo de 50 (cinquenta) minutos divididos em 02 (dois) tempos 
de 25 (vinte e cinco) minutos cada, com intervalo de 05 (cinco) minutos.  

 

Parágrafo 1º - Para início da partida a equipe só poderá começar com 07 (sete) 

atletas, sendo um obrigatoriamente o goleiro. Caso algum atleta chegue atrasado poderá assinar a 

súmula e ganhar condições de jogo.  
 

Parágrafo 2º - Somente o árbitro no local, ou comunicado oficial da Federação poderá adiar 

a realização da partida, em caso de necessidade comprovada. 
2 

Parágrafo 3º - A equipe que não se apresentar em condições de jogo, dentro do Campo 

Society, após o horário marcado na tabela, será considerada perdedora por WO pelo maior placar 

sofrido pela provocadora em toda a primeira fase. Caso a equipe não tenha perdido na primeira fase o 
placar será de 01 x 00 para o adversário, não sendo eliminada da Copa. A equipe infratora nunca 

poderá ser beneficiada para fins de classificação, sendo processo enviado a Justiça Desportiva. 
 

Parágrafo 4º - Da equipe que perder por WO, por chegar ao local do jogo depois horário 

marcado até 60(sessenta) minutos de atraso, terá que ter o número mínimo 07 (sete) atletas. Caso o 

número mínimo de atletas não seja completado na tolerância descrita, além da perda do jogo pelo 
placar citado no parágrafo 3º, será retirado mais 03 (três) pontos da classificação geral. 

 

Parágrafo 5º - A equipe que perder por WO pela segunda vez na primeira fase, pelo não 

comparecimento ao local do jogo, observando a tolerância do Parágrafo 4º deste artigo, será 

eliminada automaticamente da “SUPER COPA ARENA PITANGUI 2017”, perdendo o cheque 
caução, cancelando todos os jogos realizados e os a serem realizados, cancelando ainda os Cartões 

Disciplinares e os gols marcados pelas equipes adversárias em jogos realizados.  
 

Parágrafo 6º - A equipe que abandonar o campo de jogo por qualquer motivo será 

considerado um WO, a favor da equipe prejudicada, mantendo apenas o placar do jogo, para fins de 

saldo de gols. 
 

Parágrafo 7º - Haverá tolerância de 10 (dez) minutos apenas para o primeiro jogo da 

rodada, as demais partidas começarão assim que terminar partida anterior, já com a pré súmula 
preenchida e entregue ao Assistente de Arbitragem, até mesmo para configurar um WO. 

 
Parágrafo 8º - Todos os atletas que ficarem no banco de reservas deverão utilizar colete com 

cor diferente ao do uniforme da equipe. 
 
 
 
 

VIII DA FORMA DE DISPUTA: 
 
 
 
 

           Artigo 07º -  A “SUPER COPA ARENA PITANGUI 2017”, será realizada em 04 (quatro) 

fases, assim classificadas: Primeira fase, quartas de final, semifinal e final. 
 

 
 

Parágrafo 1º - A PRIMEIRA FASE – CLASSIFICATÓRIA: será disputada por 12 (doze) 

equipes, distribuídas em 03 (três) chaves “A”, “B”, “C”, com 04 (quatro) equipes cada, jogando entre 

si. Classificam para segunda fase (quartas de finais) as 02 (duas) equipes melhores colocadas em 
cada um dos grupos. As outras 02 (duas) vagas ficarão com as 02 (duas) equipes melhor colocadas 



entre as equipes que ficarem em 3º lugar em seus respectivos grupos. Completando assim 08(oito) 
equipes classificadas para a próxima.  

         
 Parágrafo 2º - A SEGUNDA FASE – QUARTA DE FINAL será disputada pelas 08 (oito) 

equipes classificadas da primeira fase, em jogos eliminatórios. Caso haja empate no tempo normal da 
partida, será feita cobrança de shoot out em 03 (três) séries, persistindo o empate, a cobrança 

passará a ser alternada, até que seja conhecido o classificado para a terceira Fase (Semifinal).  

   

Parágrafo 3º - A TERCEIRA FASE – SEMIFINAL, será disputada pelas 04 (quatro) equipes 

classificadas da segunda fase, em jogos eliminatórios. Caso haja empate no tempo normal da partida, 

será feita cobrança de shoot out em 03 (três) séries, persistindo o empate, a cobrança passará a ser 
alternada, até que seja conhecido o classificado para a quarta fase (Decisão Final). 
 

Parágrafo 4º - A QUARTA FASE – DECISÃO FINAL, o título de CAMPEÃO e VICE 

CAMPEÃO, será disputado pelas 02 (duas) equipes vencedoras da terceira fase, em jogo eliminatório. 

Caso haja empate no tempo normal da partida, será feita cobrança de shoot out em 03 (três) séries, 

persistindo o empate, a cobrança passará a ser alternada, até que seja conhecido o CAMPEÃO.   

 
Artigo 05º -  os critérios de classificação para equipes na primeira fase serão os seguintes 

pela ordem: 
 

a) Maior número de pontos ganhos 

b) Maior número de vitórias 

c) Maior saldo de gols positivo 
d) Confronto direto (somente em caso de 02 equipes) 

e) Ataque mais positivo 
f) Defesa menos vazada 

g) Menor número de cartões  

h) Sorteio 
 

IX – DA PREMIAÇÃO: 
Artigo 07º - Ficam instituídos os seguintes prêmios. 

  

a) 1º colocado -  Troféu, medalhas e R$2500,00; 

b) 2º colocado -  Troféu, medalhas e R$500,00; 

c) Troféu Fair Play; 
d)  Artilheiro; 

e) Goleiro menos vazado; 
f) Melhor arbitro. 

 

Parágrafo Único – Caso dois ou mais atletas empatarem na artilharia da Copa, o Troféu será do 
atleta que estiver na equipe com a melhor classificação final, caso haja empate dentro da mesma 

equipe o de maior idade receberá a premiação. 
 

IX – DAS PENALIDADES E PUNIÇÕES: 
 

Artigo 08º - Ficam instituídas as seguintes penalidades para infrações disciplinares por parte 

de atletas, técnicos e massagistas, médico, fisicultor ou qualquer outra pessoa registrada na equipe: 
 

QUANTIDADE CARTÕES DISCIPLINARES SUSPENSÃO 

03 AMARELOS 01 JOGO 

   

01 VERMELHO 01 JOGO 
 

                  Parágrafo 1º - Na reincidência as penalidades serão dobradas. 

 
Parágrafo 2º - Um cartão não anula os outros cartões. Ex: um atleta que receber na mesma 

partida o 3º amarelo e 1º vermelho, sendo todos da 1ª série, cumprirá 02 jogos. Os atletas não serão 

punidos com o mesmo cartão no mesmo jogo. 

            
           Parágrafo 3º - As punições serão feitas de acordo com os relatórios dos oficiais de 

arbitragem, delegados, membros da Federação, legais ou nomeados por ela e enquadrado nos Artigos 
Disciplinares contidos no Código Disciplinar da CONFEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7 DO BRASIL, os casos 

omissos a este regulamento serão julgados através da comissão disciplinar.  
 



Parágrafo 4º -  Todas pessoas devidamente registradas, são passíveis de punição 

estando ou não dentro de campo, basta estar dentro da praça esportiva para se tornar 

passível de punição a qualquer momento, sendo que qualquer agressão física ou briga, o 
provocador (es) ou agressor (es) da equipe estará automaticamente eliminado da SUPER 

COPA, sem recurso junto a parte organizadora. Sendo que o atleta poderá ser eliminado 

do próximo campeonato dependendo da gravidade da agressão. 
 
 
 
 

 

X-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

Artigo 09º à equipe inscrita caberá a responsabilidade dos exames e assistência 
médica a seus atletas, antes, durante e depois das partidas. 

 

Artigo 10º - A Realizadora não se responsabilizará por acidentes ocorridos com 
participantes da SUPER COPA ARENA PITANGUI 2017, ou por estes ocasionados a terceiros, 
antes, durante e depois das partidas. 

  
Artigo 11º -  as arbitragens estarão a cargo da Federação de Futebol Society de Minas 

Gerais – FMF7. 
 

           Artigo 12º -  toda equipe tem o direito de RECURSO contra irregularidades 
observadas durante a realização da “SUPER COPA ARENA PITANGUI 2017”.  
 

Parágrafo 1º - Somente o representante da equipe poderá interpor recurso junto à 
Realizadora. 
 

Parágrafo 2º - Todos os recursos deverão ser apresentados por escrito, até às 18:00 

(dezoito) horas, do primeiro dia útil após a realização da partida. Os recursos serão julgados 
por uma Junta Disciplinar Desportiva, compostas por DIRETORES DA FEDERAÇÃO. 

 
Parágrafo 3º -  A FMF7, publicará as punições impostas aos atletas envolvidos em 

relatórios dos oficiais de arbitragem, delegados e membros da Federação, legais ou 
nomeadas por ela. 

 
Artigo 13º -  à FMF7 Cabe o direito de exigir toda a documentação necessária para a 

defesa da equipe dentro de um prazo estipulado. Caso o reclamante não entregue esta 
documentação, será declarado improcedente. 

 

Artigo 14º -  as decisões da FMF7, serão irrevogáveis, não cabendo recurso a nenhum 
outro órgão esportivo ou de justiça comum. 

 

Artigo 15º - Toda comunicação com as equipes será feita através de comunicados, 
numerados (Notas Oficiais) e serão afixados nos quadros de avisos na sede da FMF7, não 
cabendo às equipes alegação/recurso por desconhecimento de comunicados. 
 

Artigo 16º - As interpretações e casos omissos no presente regulamento serão 
resolvidos pelos departamentos competentes da FMF7, respeitando as leis que regem a 
modalidade. Não será aceito reclamações VERBAIS no local de jogo, e as mesmas deverão 
ser feitas por escrito, junto à Realizadora. 

 

Artigo 17º - Todos os participantes serão considerados conhecedores do 
regulamento, regras e leis oficiais do Futebol Society. 
 

Artigo 18º - Todas as equipes deverão preencher a ficha de inscrição de equipe, que 

é parte integrante deste regulamento. 
 
 

XI-SORTEIO DOS GRUPOS 



 
Artigo 1º - Todos os representantes das equipes serão convidados para o sorteio dos 

grupos que se realizará na Arena Pitangui dia 27/06/2017 as 20:00. 

 
Artigo 2º - Serão selecionadas 03 (três) equipes como cabeça de chave (DREAM 

TEAM, OLÉ BH E SANTÊ) e sorteadas as demais equipes em ordem dos times. Exemplo: 
Time 02, Time 03, Time 04 ... assim que forem sorteadas as equipes já saberemos os 
confrontos e suas datas de acordo com a tabela abaixo: 

 
 
 
 
 
 

EQUIPES 

 

 

NOME REPRESENTANTE CONTATO 

 
EQUIPE 01 DREAM TEAM 

FELLIPE TADEU DE ANDRADE 
RAMOS (31) 99150-8816 

CABEÇA DE 

CHAVE 

EQUIPE 02 WERDER GUILHERME LUCRÉCIO FRANKLIN (31) 98596-3240 
 

EQUIPE 03 ESPANHOL 
CHRISTIANO RODRIGUES DE 
SOUZA SANTOS (31) 99162-5991 

 
EQUIPE 04 FIDUM PEDRO FONTOURA LAMOUNIER (31) 99310-0071 

 

EQUIPE 05 OLÉ BH KASSIANDRO DIAS (31) 99586-8466 
CABEÇA DE 

CHAVE 

EQUIPE 06 CELTIC FABRICIO LIBRELON (31) 97545-5576 
 

EQUIPE 07 ERG 
 

(31) 98724-5747 
 

EQUIPE 08 BH CITY PEDRO ALVES DIAS GOMES (31) 99398-9328 
 

EQUIPE 09 SANTÊ FLÁVIO STEFANI ARAÚJO (31) 99793-6303 
CABEÇA DE 

CHAVE 

EQUIPE 10 MENINOS DA VILA THULIO MANINI (31) 98678-3010 
 

EQUIPE 11 PRIVILEGIO FELIPE DE SOUZA MARTINS (31) 98336-8998 
 

EQUIPE 12 RUTS 
VINICIUS DE SOUSA RAMOS 
HOMEM (31) 99943-2723 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRUPO A 

JOGO DATA HORARIO MANDANTE VISITANTE 

JOGO 1 08/07/2017 14:00 DREAM TEAM WERDER 

JOGO 2 08/07/2017 14:00 ESPANHOL FIDUM 

JOGO 3 15/07/2017 14:00 DREAM TEAM ESPANHOL 

JOGO 4 15/07/2017 14:00 WERDER FIDUM 

JOGO 5 22/07/2017 14:00 DREAM TEAM FIDUM 

JOGO 6 22/07/2017 14:00 WERDER ESPANHOL 

     
GRUPO B 

JOGO DATA HORARIO MANDANTE VISITANTE 

JOGO 7 08/07/2017 15:00 OLÉ BH CELTIC 

JOGO 8 08/07/2017 15:00 ERG BH CITY 

JOGO 9 15/07/2017 15:00 OLÉ BH ERG 

JOGO 10 15/07/2017 15:00 CELTIC BH CITY 

JOGO 11 22/07/2017 15:00 OLÉ BH BH CITY 

JOGO 12 22/07/2017 15:00 CELTIC ERG 

     
GRUPO C 

JOGO DATA HORARIO MANDANTE VISITANTE 

JOGO 13 08/07/2017 16:00 SANTÊ MENINOS DA VILA 

JOGO 14 
  

PRIVILEGIO RUTS 

JOGO 15 15/07/2017 16:00 SANTÊ PRIVILEGIO 

JOGO 16 15/07/2017 16:00 MENINOS DA VILA RUTS 

JOGO 17 22/07/2017 16:00 SANTÊ RUTS 

JOGO 18 22/07/2017 16:00 MENINOS DA VILA PRIVILEGIO 

 
 
 
 
 

QUARTAS DE FINAL 

JOGO DATA HORARIO MANDANTE VISITANTE 

JOGO 19 29/07/2017 
 

1º melhor 1º colocado dos tres 
grupos 

2º melhor 3º colocado dos tres 
grupos 

JOGO 20 29/07/2017 
 

2º melhor 1º colocado dos tres 
grupos 

1º melhor 3º colocado dos tres 
grupos 

JOGO 21 29/07/2017 
 

3º melhor 1º colocado dos tres 
grupos 

3º melhor 2º colocado dos tres 
grupos 

JOGO 22 29/07/2017 
 

1º melhor 2º colocado dos tres 
grupos 

2º melhor 2º colocado dos tres 
grupos 



     

     

SEMI FINAL 

JOGO DATA HORARIO MANDANTE VISITANTE 

JOGO 23 05/08/2017 
 

VENCEDOR JOGO 19 VENCEDOR JOGO 22 

JOGO 24 05/08/2017 
 

VENCEDOR JOGO 20 VENCEDOR JOGO 21 

     

     

FINAL 

JOGO DATA HORARIO MANDANTE VISITANTE 

JOGO 25 
  

VENCEDOR JOGO 23 VENCEDOR JOGO 24 

 
 
 

Artigo 3º - Os horários dos jogos das fases seguintes serão decididos 

posteriormente.  

 
 

XII -EQUIPES PARTICIPANTES 
 

 CELTIC BH 
 

 BH CITY 
 

 SANTÊ F7 
 

 WERDER BH 
 

 MENINOS DA VILA F7 BH 
 

 DREAM TEAM  
 

 FIDUM F.C. 
 

 OLÉ BH/SR VIAGENS 
 

 ESPANHOL FC 
 

 RUTZ 
 

 PRIVILEGIO 
 

 ERG  

 
 



 
Artigo 1 º declaro que estou ciente das informações acima citadas e estou de acordo com as 

taxas, regras, normas e forma de organização da “SUPER COPA ARENA PITANGUI 2017”. 
. Confirmo a participação da equipe a qual sou representante, 
 

 

CELTIC BH 

NOME REPRESENTANTE:_____________________________________________________ 

ASSINATURA REPRESENTANTE: _______________________________________________ 

 

BH CITY 

NOME REPRESENTANTE:_____________________________________________________ 

ASSINATURA REPRESENTANTE: _______________________________________________ 

 

SANTÊ F7 

NOME REPRESENTANTE:_____________________________________________________ 

ASSINATURA REPRESENTANTE: _______________________________________________ 

 

WERDER BH 

NOME REPRESENTANTE:_____________________________________________________ 

ASSINATURA REPRESENTANTE: _______________________________________________ 

 

MENINOS DA VILA F7 BH 

NOME REPRESENTANTE:_____________________________________________________ 

ASSINATURA REPRESENTANTE: _______________________________________________ 

 

DREAM TEAM 

NOME REPRESENTANTE:_____________________________________________________ 

ASSINATURA REPRESENTANTE: _______________________________________________ 

 

FIDUM F.C. 

NOME REPRESENTANTE:_____________________________________________________ 

ASSINATURA REPRESENTANTE: _______________________________________________ 

 



 

OLÉ BH/SR VIAGENS 

NOME REPRESENTANTE:_____________________________________________________ 

ASSINATURA REPRESENTANTE: _______________________________________________ 

 

ESPANHOL FC 

NOME REPRESENTANTE:_____________________________________________________ 

ASSINATURA REPRESENTANTE: _______________________________________________ 

 

RUTZ 

NOME REPRESENTANTE:_____________________________________________________ 

ASSINATURA REPRESENTANTE: _______________________________________________ 

 

PRIVILEGIO 

NOME REPRESENTANTE:_____________________________________________________ 

ASSINATURA REPRESENTANTE: _______________________________________________ 

 

ERG PIZZARIA TIA PENHA 
 

NOME REPRESENTANTE:_____________________________________________________ 

ASSINATURA REPRESENTANTE: _______________________________________________ 

 
 
 

XIII -ADMINISTRAÇÃO DA ARENA PITANGUI 
 

Artigo 1 º A administração da Arena Pitangui está ciente das informações acima citadas e 
está de acordo com as regras, normas, forma de organização da “SUPER COPA ARENA 
PITANGUI 2017” e se compromete a oferecer recursos e estrutura necessários para 
realização da “SUPER COPA ARENA PITANGUI 2017”. 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

ARENA PITANGUI 
 


