
 

 

 

 

 

 
CAMPEONATO TV JORNAL FUTEBOL FUT7  

 

REGULAMENTO GERAL 
 
I – DAS FINALIDADES: 
             
Artigo 1º - O “CAMPEONATO TV JORNAL FUTEBOL FUT7 “categoria aberta” tem por 
finalidade congregar e ampliar o Esporte Amador, meio de lazer e prática sadia do 
esporte, entre municípios, bairros e/ou agremiações. 
 
II – DA COORDENAÇÃO: 
             
Artigo 2º - O “CAMPEONATO” terá a realização da TV JORNAL CARUARU e 
coordenação da GESCAM SPORTS e FF7EPE, juntamente com uma COMISSÃO 
DISCIPLINAR, que fará os julgamentos com base nas Normas Disciplinares do 
CNOJDD e CBJDD em regência.   
 
III – DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 
 
Artigo 3º - Os jogos estarão compreendidos no período de 10 de MARÇO a 28 de 
ABRIL de 2018, sempre com rodadas às quartas, sábados e aos domingos. 
 
Parágrafo Primeiro: A programação oficial dos jogos será divulgada no site oficial da 
Federação de Futebol 7 do Estado de PE: www.fut7pe.com.br e portais do grupo a 
qual pertence a TV Jornal, também através de Nota Oficial emitida pela 
Coordenação, sendo de responsabilidade das equipes e atletas o dia e hora de seus 
jogos. 
 
Parágrafo Segundo: Os jogos serão realizados na ARENA COLINAS, situada às 
margens da PE 95 Caruaru - PE, tendo como referência o Cemitério Parque dos 
Arcos. 

 
IV – DAS EQUIPES PARTICIPANTES: 
 
Artigo 04º - As equipes só terão validadas suas inscrições com os seguintes itens 
atendidos:  01 - pagamento até o dia 21/02/2018 de taxa de inscrição no valor de R$ 
1.000 (um mil reais); 02 -  Ficha de Inscrição com todos os seus campos preenchidos 
entregue até o dia 31/01/2018; 03 - Para os atletas menores de 18 anos (valendo-se 
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como parâmetro o ano de nascimento), entregar até o dia 21/02/2018 a 
Autorização de Menores de 18 anos. 

 
Parágrafo Primeiro: Toda equipe deverá apresentar-se 30 (trinta) minutos antes de 
cada partida ao Representante da arbitragem com o uniforme completo. 

 
Parágrafo Segundo: As Equipes convidadas participantes do Campeonato 
reconhecem, concordam e se comprometem a acatar a aplicação de medidas 
disciplinares pela Coordenação conforme as disposições previstas neste 
Regulamento, como única e definitiva instância administrativa para as questões 
referentes ao campeonato, entre eles ou, entre eles e a TV, desistindo, assim, de 
valer-se, para esses fins, de órgãos da Justiça Desportiva. 
 

Parágrafo Único:  Além dessa cláusula compromissária voluntária, obrigam-se às 
equipes a participar das partidas nas datas, locais e horários marcados pela tabela, 
admitindo aceitar possíveis modificações na tabela, em todas as fases. Os casos 
omissos serão resolvidos pela Coordenação. 

 
V – DAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS: 
 
Artigo 05º - Cada equipe deverá inscrever no mínimo de 10 (dez) atletas e no 
máximo 25 (vinte e cinco) atletas. Após realização do Congresso Técnico não será 
permitido à inscrição e/ou alteração de atletas nas equipes. 

 
Parágrafo Primeiro: Cada atleta deverá se apresentar devidamente uniformizado 
com um padrão para o jogo usando calções, meiões e camisa numerada. O não 
acatamento do disposto neste artigo impossibilitará que o atleta participe da 
partida, o não acatamento do disposto nesse Artigo possibilitará que recurso(s) 
seja(m) impetrado(s) por qualquer equipe que se sinta prejudicada por tal ato. 

 
Parágrafo Segundo: Os atletas somente poderão atuar nas partidas, calçados com 
tênis específicos para a prática do futebol fut7. 
 
Parágrafo Único: Caberá aos Dirigentes Técnicos de cada equipe, providenciar os 
exames de saúde de seus participantes e/ou terem ciência das condições 
necessárias dos atletas para a participação na competição. A declaração é de inteira 
responsabilidade da equipe esportiva. Isentando assim, de qualquer 
responsabilidade sobre a saúde do atleta, o grupo JCPM, a Gescam Sports e a 
FF7EPE. 

 
 
 



 

 

 

 

 

VI – DAS PARTIDAS: 
 
Artigo 06º - As partidas serão realizadas de acordo com as Regras Oficiais da 
Confederação Brasileira de Futebol 7, sendo o tempo de jogo de 50 (cinqüenta) 
minutos divididos em 02 (dois) tempos de 25 (vinte e cinco) minutos cada, com 
intervalo de 10 (dez) minutos.  

  
Parágrafo Primeiro - Para início da partida a equipe poderá começar com 06 (SEIS) 
jogadores, sendo um obrigatoriamente o Goleiro. A equipe que comparecer ao jogo 
com o número insuficiente de atletas (05 ou menos jogadores) será eliminada da 
CAMPEONATO pelo placar de WxO. Caso algum atleta chegue atrasado poderá se 
apresentar ao delegado da partida e ganhar condições de jogo. A equipe que ficar 
reduzida a 04 (quatro) atletas, dentro do campo será considerada perdedora por W 
x O, permanecendo apenas os cartões tomados na mesma e não sendo eliminada da 
CAMPEONATO. 
 
Parágrafo Segundo - Somente o delegado da partida no local, ou comunicado oficial 
da Coordenação, poderá adiar a realização da partida, em caso de necessidade 
comprovada. 

 
Parágrafo Terceiro - A equipe que não se apresentar em condições de jogo, dentro 
do campo, até 15 (quinze) minutos APÓS HORÁRIO MARCADO NA TABELA, será 
considerada perdedora por W x O (placar de 1x0 para a outra equipe e o gol será 
computado para o capitão da equipe).  

 
Parágrafo Quarto - A equipe que perder por W x O, pelo não comparecimento ao 
local do jogo, observando a tolerância do Parágrafo 3º deste artigo, será eliminada 
automaticamente da CAMPEONATO, cancelando todos os jogos realizados e os a 
serem realizados da fase vigente. 

 
Parágrafo Quinto - A equipe que abandonar o campo de jogo por qualquer motivo 
será considerado um W x O, a favor da equipe prejudicada, mantendo apenas o 
placar do jogo, sendo passados os pontos ganhos para a equipe que não foi à 
infratora, neste caso o W x O elimina a equipe da CAMPEONATO. 
 
Parágrafo Sexto - Caso as cores dos uniformes sejam semelhantes, A 
responsabilidade pela troca de camisa, caberá a equipe que estiver determinada na 
tabela de jogos, como mandante. Ou seja, a equipe mandante deverá dispor de dois 
padrões com cores distintas no momento do jogo. 
 
 
 



 

 

 

 

 

VII – DAS PREMIAÇÕES: 
 
Artigo 07º - Ficam instituídos os seguintes prêmios. 
 

 CAMPEÃO – R$ 6.000 + Troféu e Medalhas; 

 VICE CAMPEÃO – R$ 2.500 + Troféu e Medalhas; 

 ARTILHEIRO – R$250 + Troféu; 

 GOLEIRO – R$250 + Troféu; 
 
Parágrafo Primeiro - O critério para desempate na premiação de artilharia e goleiro 
será: Artilheiro – maior soma de gols. Goleiro – Avaliação técnica da Coordenação.  
 
 
VIII – DAS PENALIDADES E PUNIÇÕES: 
 
Artigo 08º - Ficam instituídas as seguintes penalidades para infrações disciplinares 
por parte de atletas, técnicos e massagistas ou qualquer outra pessoa registrada na 
equipe:    
03 Cartões amarelos – suspensão de 01 partida 
01 cartão vermelho – suspensão de 01 partida 
 
Parágrafo Primeiro: 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 ou 2ª 
divisões, cumprirá 02 jogos.  
 
Parágrafo Segundo: As punições serão feitas de acordo com os relatórios oficiais da 
arbitragem, julgados através da comissão disciplinar.  
 
Parágrafo Terceiro: Todas as pessoas devidamente registradas são passíveis de 
punição estando ou não dentro da quadra, basta estar na praça esportiva para se 
tornar passível de punição a qualquer momento. 
 
Parágrafo Quarto: O atleta que receber a aplicação do CARTÃO VERMELHO ficará 
ainda sujeito a julgamento pela comissão disciplinar, que decidirá pela sua 
permanência ou não no Campeonato, como também em participações de 
competições futuras.  

 
Parágrafo Quinto: A equipe que colocar em jogo qualquer atleta em situação 
irregular sofrerá as apenações do Código Disciplinar. 
 
Parágrafo Sexto: O atleta que for punido com 03 cartões amarelos durante as fases 
classificatórias, cumprirá uma suspensão automática, na fase semi final e final essa 



 

 

 

 

 

contagem de cartões amarelos será zerada. Os atletas punidos com cartões 
vermelhos ou punição da comissão disciplinar cumprirá uma suspensão automática 
independente da fase. Sendo que a quantidade de cartões recebidos independe de 
comunicação oficial, sendo de responsabilidade exclusiva das equipes disputantes 
da competição o seu controle e cumprimento. 
 
Artigo 09º – Quando ocorrerem infrações praticadas no decorrer do campeonato 
serão julgadas pela comissão disciplinar e aplicadas as Medidas Disciplinares 
Punitivas, conforme estabelece este Regulamento.  
 
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo à impossibilidade de se cumprir a suspensão na 
atual temporada, o seu cumprimento será efetivado na próxima ou próximas 
competições de Fut7 promovidas por esta entidade.  
 
Artigo 10º – As medidas disciplinares previstas neste Regulamento englobam todos 
os incidentes que aconteçam durante os jogos do campeonato, tendo a comissão 
disciplinar o poder para admoestar, sancionar, suspender atletas, técnicos, 
treinadores, árbitros, dirigentes (diretores, supervisores, representantes, 
massagistas, etc.) das equipes e, para tomar qualquer medida disciplinar de acordo 
com as prescrições deste Regulamento e as regras oficiais da modalidade, conforme 
o caso, contra toda pessoa ou entidade desportiva que as tenham violado ou 
infringido às regras de jogo.  
 

Artigo 11º – Caso venham a ocorrer quaisquer animosidades, agressões, tentadas ou 
consumadas, física ou verbal, brigas, arremessos de objetos, líquidos de qualquer 
espécie, dentro do campo, tumultos de qualquer natureza ou incidentes que 
venham causar ou não suspensão ou paralisação de jogo, independente de serem 
membros das comissões técnicas, equipes e dirigentes de clubes e torcida, os 
responsáveis, visitantes ou não, receberão apenação conforme as hipóteses abaixo, 
independentes da ordem ou sequência de aplicação.  
a) Advertência  

b) Suspensão  

e) Perda de pontos  

 

 
IX – DOS RECURSOS  
 
Artigo 12º – Os possíveis recursos deverão ser interpostos perante a Coordenação, 
no prazo de até às 15 (quinze) horas do dia seguinte ao do fato ou ato que deu 
origem à sua interposição, ressalvado os dias de feriados, sábados e domingos, onde 
o prazo será prorrogado para o primeiro dia útil posterior, nesta oportunidade, 



 

 

 

 

 

deverão ser juntadas todas as PROVAS da irregularidade contra a qual o recurso está 
sendo interposto.  
 
Parágrafo primeiro – Para recursos com fundamentação no primeiro parágrafo do 
Artigo 5º, deste regulamento, será necessário à apresentação pela recorrente de 
uma cópia de súmula, jogo oficial, no ano em curso ou uma declaração da 
Federação, Confederação ou Liga Profissional de Fut7 a qual o atleta acusado esteja 
vinculado informando de sua inscrição ou revalidação na atual temporada.  
 
Parágrafo segundo – Aquele que desejar recorrer de atos ou fatos irregulares 
ocorridos nas competições, estará condicionado ao pagamento de taxa de recurso 
no valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a taxa ora mencionada, deverá 
ser recolhida no ato da interposição do recurso perante a Coordenação, via depósito 
ou transferência bancária na conta corrente jurídica da empresa, no prazo acima 
determinado. 
 
Parágrafo terceiro - Ocorrendo o recebimento do recurso e seu respectivo 
provimento total ou parcial, caberá a devolução do valor correspondente à 
80%(oitenta por cento) da taxa de interposição do recurso. Em caso de 
indeferimento total, não haverá devolução de quaisquer quantias. Os recibos 
relativos a eventuais devoluções, bem como aos pagamentos de taxas de recursos, 
serão emitidos pela Coordenação. 
 
 
Artigo 13º – Após recebido o recurso a comissão disciplinar Intimará as partes 
interessadas em relação ao recurso interposto, para apresentarem suas contra 
razões, ressalvado os dias de feriados, sábados e domingos, onde o prazo será 
prorrogado para o primeiro dia útil posterior, nesta oportunidade, deverão ser 
juntadas todas as PROVAS que entender conveniente.  
 
Parágrafo Único - Os recursos não terão efeito suspensivo, tendo em vista se tratar 
de uma competição por fases, com tempo pré-determinado.  
 
 
X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
Artigo 14º: À equipe inscrita caberá a responsabilidade dos exames e assistência 
médica a seus atletas, antes, durante e depois das partidas, bem como a 
responsabilidade por seus atletas por quaisquer acidentes, choques, torsões, quebras 
e/ou traumas dentro do campo e da praça esportiva. O Grupo JCPM e a Coordenação 
não se responsabilizarão por acidentes ocorridos com participantes do 



 

 

 

 

 

CAMPEONATO, ou por estes ocasionados a terceiros, antes, durante e depois das 
partidas. 

 
Artigo 15º: A Coordenação publicará as punições impostas aos atletas envolvidos em 
relatórios dos oficiais de arbitragem. As decisões da Coordenação serão 
irrevogáveis. 
 
Parágrafo único: Toda comunicação com as equipes será feita através do site 
www.fut7pe.com.br ou na fanpage /ff7epe. Não sendo aceito o fato de 
desconhecimento das informações por parte dos responsáveis das equipes. 
 

 XI – DA FORMA DE DISPUTA: 
 

Artigo 16º: O “CAMPEONATO TV JORNAL FUT7” será disputada em 02 (duas) fases 
classificatórias e 03 (três fases eliminatórias: quartas, semifinal e final, as equipes 
serão distribuídas em grupos, sendo que na primeira fase serão 08 grupos (cada 
grupo com 03 equipes), na segunda fase serão 4 grupos com 4 equipes, Em ambas 
fases, os grupos classificarão os dois melhores.  Para cada vitória a equipe ganhará 
03 (três) pontos, para cada empate 01 (um) ponto e nenhum ponto para a derrota.      
 

Parágrafo Primeiro: Em todas as fases faremos sorteio para determinação dos 
grupos e confrontos.    
 
Parágrafo único: Caso 02 (duas) ou mais equipes cheguem ao final desta fase com o 
mesmo número de pontos ganhos, será usado o seguinte critério para conhecer o 
classificado:  
 
1º- Maior número de vitórias na fase; 
1º- Maior saldo de gols na fase; 
2º- Maior número de gols marcados na fase; 
3º- Menor número de gols sofridos na fase; 
4º- Confronto Direto; 
5º- Sorteio. 

 

Parágrafo Segundo: A terceira fase –QUARTAS DE FINAL: será disputada pelas 08 
(oito) equipes classificadas da fase anterior, que jogarão em jogos eliminatórios, 
classificando para a quarta fase as 04 (quatro) equipes vencedoras de seus 
confrontos. 
 
Parágrafo Quarto: A quinta fase – SEMI FINAL: será disputada pelas 04 (quatro) 
equipes classificadas da fase anterior, que jogarão em jogos eliminatórios, 
classificando para a fase final, as 02 (duas) equipes vencedoras de seus confrontos. 
 

http://www.fut7pe.com.br/


 

 

 

 

 

O título de Campeão e Vice Campeão será a disputada pelas 02 (duas) equipes 
classificadas das semi finais, que jogarão em jogos eliminatórios, ficando CAMPEÃ a 
equipe vencedora de seu confronto. 
 
Parágrafo único: A partir da oitavas de final, caso o jogo termine empatado no 
tempo normal, o vencedor será conhecido através de cobrança de shoot out em 06 
(seis) séries, persistindo o empate a cobrança passará a ser alternada, em uma série, 
até que seja conhecida a equipe vitoriosa.  


