
        Federação Paranaense de Futebol 7 

                           

XX CURITIBA CUP 2019 DE FUTEBOL 7 
 

REGULAMENTO OFICIAL 
 

CAPÍTULO I - Da Finalidade 
 

Art. 01 – A XX Curitiba Cup de Futebol 7, é organizada pela Federação Paranaense de Futebol 
7, e será disputada de conformidade com o presente regulamento, tendo por finalidade, a 
integração e o congraçamento entre os participantes. 
 
Art. 02 – A XX Curitiba Cup de Futebol 7 será aberta as equipes que confirmarem sua 
participação dentro do prazo estabelecido, mediante a homologação e o pagamento da taxa de 
inscrição.  
 
 

CAPÍTULO II - Da Premiação 

 

Art. 03 – Serão os seguintes prêmios oficiais da XX Curitiba Cup de Futebol 7 2019: 
             
a) CATEGORIA: Masculino Livre: 
  

 CAMPEÃO: Inscrição Paranaense + R$ 2.000,00  + Troféu e medalhas 

 VICE-CAMPEÃO: Inscrição Paranaense + R$ 1.000,00  + Troféu e medalhas 

 01 Troféu ao melhor Goleiro  

 01 Troféu ao Artilheiro 

 01 Troféu ao melhor Jogador 

 01 Troféu ao melhor Treinador 
As quatro equipes classificadas para as semifinais estarão automaticamente aptas a 
disputarem o Campeonato Paranaense de 2019 – Fase Final. 

 
a.1) CATEGORIA: Feminino Livre 
  

 CAMPEÃ:  Inscrição Paranaense + R$ 1.000,00 + Troféu e medalhas 

 VICE-CAMPEÃ: Inscrição Paranaense + R$    500,00 + Troféu e medalhas 

 01 Troféu a melhor Goleira 

 01 Troféu a Artilheira 

 01 Troféu a melhor Jogadora 

 01 Troféu ao melhor Treinador (a) 
As quatro equipes classificadas para as semifinais estarão automaticamente aptas a 
disputar o Campeonato Paranaense de 2019 – Fase Final. 
 
A equipe campeã estará apta a disputar o Campeonato Brasileiro de 2019.  
 
 

CAPÍTULO III - Das Inscrições e Equipes 

 
Art. 04 – A inscrição será aceita no Site da CBF7, com as fichas de registro do atleta e da 
equipe preenchidas, através do site da CBF7. Podendo efetuar o pagamento das seguintes 
formas e valores somente pelo site da CBF7. 
https://www.cbf7.com.br/federacao/FPRF7/campeonatos/2019-4-xxcutitibacup 
https://www.cbf7.com.br/federacao/FPRF7/campeonatos/2019-4-xxcuritibacupmasculino 
 
1 – Por boleto bancário. 
2 – Cartão de crédito. 
 
Único – A Equipe, membros da Comissão técnica, jogadores (as) devem estar aptos 
conforme determina o Estatuto da CBF7: Art. 17° - São deveres das filiadas; a) reconhecer a 
CBF7 como a única entidade dirigente da modalidade do Futebol7 em todo Território Nacional; 

https://www.cbf7.com.br/federacao/FPRF7/campeonatos/2019-4-xxcutitibacup
https://www.cbf7.com.br/federacao/FPRF7/campeonatos/2019-4-xxcuritibacupmasculino


b) respeitar o Estatuto da CBF7, bem como seu regimento interno, regulamentos, resoluções e 
decisões, cumprindo e fazendo cumprir por si e suas respectivas filiadas e atletas vinculados; 
e) impedir que seus legítimos filiados participem de competições com entidades não filiadas, e 
nem seus atletas participem de equipes avulsas, a não ser que para tal autorização especial da 
CBF7, n) Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto n) Cumprir e fazer cumprir as 
disposições deste Estatuto: Capitulo VI Da Demissão ou Exclusão das Filiadas; ART 19 – A 
exclusão da entidade filiada se dará nas seguintes questões: - Colaborar na organização e ou 
participar de eventos, ter qualquer tipo de vinculo com outra entidade de administração do 
esporte desta ou de qualquer outra modalidade, sem prévia autorização da CBF7. 
 
Art. 05 – A equipe deverá inscrever no mínimo 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) atletas no 
valor de R$ 30,00 (atleta e/ou comissão técnica) em conformidade com o ART 4° deste 
Regulamento. 
 
Art. 06 – As categorias são Masculino Livre e Feminino Livre. Todos os atletas deverão estar 

registrados no sistema da CBF7/FPRF7.  

 
Parágr. único: A equipe que jogar com atletas irregulares, perderá os pontos da partida 
disputada e será julgada pela Comissão Julgadora, baseado no CBJD. 
 
Art. 07 – O responsável pela equipe deverá entregar ao coordenador da Federação 
Paranaense de Futebol 7, a pré-súmula com a relação dos atletas participantes e seus devidos 
nº de camisas 15 (quinze) minutos antes do inicio da partida. 
Obrigatório o atleta de forma individual 10 (dez) minutos antes do início de cada partida, deverá 
se apresentar ao anotador, contendo: a carteira de identidade, ou protocolo com foto, ou 
boletim de ocorrência expedido pela delegacia de policia, ou carteira de identidade expedida 
por conselho regional de classe, ou carteira de trabalho, ou carteira de habilitação com foto, ou 
passaporte, ou carteira da Federação Paranaense de Futebol 7.  
 
Art. 08 – Os atletas inscritos não poderão ser substituídos ou retirados da ficha de inscrição, 
nem estar inscritos em 02 (duas) equipes, sendo que neste caso o atleta será considerado 
integrante da equipe em que realizar sua primeira atuação, e a equipe lesada pela 
transferência deste atleta, poderá substituí-lo. A equipe poderá complementar a ficha de 
inscrição com atletas, até a quarta rodada da 2ª fase somente pelo sistema oficial, sendo que 
os registros de atletas e comissão técnica das equipes, deverão ser realizados até quarta-feira 
anterior a rodada através do Sistema de Registro da CBF7 é após deverá ser comunicando o 
procedimento a secretária da Federação no mesmo ato por e-mail. Em nenhuma hipótese será 
aceita inscrição de jogadores posterior ao prazo estipulado.  
 
Parágrafo Único: Não existirá exceção para a substituição de atleta, em hipótese alguma. 
 
Art. 09 – Valores de inscrições e taxas de jogos: 

 

A1) MASCULINO – Taxa de inscrição: R$ 30,00 (Trinta reais) por atleta e/ou comissão técnica. 

A taxa de jogo será de R$ 135,00 por equipe. 
  
A2) FEMININO – Taxa de inscrição. R$ 30,00 (Trinta reais) por atleta e/ou comissão técnica. A 

taxa de jogo será de R$ 100,00 por equipe. 
 
§ 1º - As equipes deverão pagar duas taxas no primeiro jogo da Competição. As taxas referem-
se ao primeiro e o último jogo da 1ª fase. Esta providência tem por objetivo evitar o WO. 
 
Art. 10 – A equipe que deixar de comparecer ao jogo escalado perderá a partida por (W X 0), 
devendo efetuar o pagamento de uma taxa a título de multa no valor de R$ 200,00, mais a taxa 
de jogo da referida partida, para não ser eliminada da Competição. Se a equipe deixar de 
comparecer uma segunda vez estará automaticamente eliminada da competição, bem como a 
equipe que desistir da competição; sendo seus jogos definidos pelo placar de 2 x 0 para os 
seus adversários, porém mantendo os gols (para critério artilharia) e cartões (passíveis de 
punição) das mesmas, além de julgamento proposto para suspensão da equipe por um ano 
das competições organizadas pela Federação Paranaense de Futebol 7, isto devido ser 
obrigação da equipe (dos representantes), informar-se sobre a tabela de jogos, bem como dos 
capítulos deste Regulamento Oficial. 
 



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. 
 
Parágr. b): Caso a derrota por WO for configurada de propósito e/ou em benefício de uma 
equipe terceira, poderá acarretar em julgamento, conforme previsto no CBJD. 
 
Parágr. c): A Equipe deverá recolher a taxa de jogo através de boleto, anterior a data do jogo 
em questão para estar apta a jogar. 
 
Parágr. d): A Equipe que permanecer com pendências não poderão continuar na Competição à 
partir da 2ª fase. 
 

 

CAPÍTULO IV – Do Uniforme 

 

Art. 11 – Fica responsável pela troca de uniformes, caso seja exigido pelos árbitros, à 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. 
 
Art. 12 – O atleta que se apresentar na quadra de jogo utilizando sob seu calção, a bermuda 
térmica, somente poderá utilizá-la conforme determina a regra. Os atletas terão que usar nas 
costas das respectivas camisas, números de 01 a 99, não sendo permitida a repetição de 
números da mesma equipe. É proibido o uso de chuteiras com travas. Não é obrigatória 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. Camisas, calções 
e meias, com detalhes diferentes dos demais uniformes dos jogadores da equipe são exemplos 
de irregularidades. 
 
Parágrafo único: A comissão técnica deverá conter obrigatoriamente: Técnico, ou auxiliar 
técnico. Podendo ser completada por massagista e médico com CRM, todos deverão estar 
vestidos com calça ou agasalho, camisa com mangas ou similares, tênis, sapato ou chuteira 
apropriada. Bermudas somente se conterem o brasão da Equipe. 
 

CAPÍTULO V – Do Sistema de Disputa 

 
Art. 14 – A XX Curitiba Cup 2019 de Futebol 7, será disputada quando da confirmação das 
equipes inscritas. O congresso técnico da competição será realizado na 4ª feira subseqüente 
ao encerramento das inscrições, às 20h00min, 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 seguirem sem a tolerância. A determinação do início da 
partida, bem como o WO (WalkOver), será sempre do árbitro da partida. 
 
O período de jogo será de 02 tempos iguais de 25 min. cada. Masculino e Feminino. 

 

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 01 
ponto e disputarão mais 01 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 03 cartões amarelos, ou 01 vermelho, 
cumprirá automaticamente uma suspensão. Até a fase final da competição. 
 
Art. 17 – Critério de Desempate: Em caso de empate em pontos ganhos, entre duas ou mais 

equipes, será considerado o critério “na fase” e adotado para conhecer-se a melhor 
classificada, o seguinte: 
a) WO - Nenhuma derrota por WO; 
b) NV - Maior número de vitórias; 
c) CD - Confronto direto (somente se for entre duas equipes); 
d) SG - Melhor saldo de gols; 
e) GP - Maior número de gols pró; 
f) GC - Menor número de gols contra; 
g) Equipe mais disciplinada (peso: amarelo 01; vermelho 03) 
 
Art. 18 – Sistemas de Disputa:  

Masculino: O Campeonato será disputado por seis equipes, todas contra todas em 
turno e returno. A equipe vencedora do primeiro turno fará a final com a equipe vencedora do 
segundo turno. Caso a mesma equipe vença os dois turnos, será consagrada campeã da 
competição. A equipe segunda colocada, caso não tenha a final, será aquela com a melhor 
campanha somando os dois turnos e obedecendo ao Artigo 17 – Critério de Desempate. A 
final será disputada no sistema eliminatório simples (num único jogo), e em caso de empate, 
será decidido através de SHOOT OUT (Tiro da Linha de Saída) em série de três.  

Feminino: O Campeonato será disputado por seis equipes, todas contra todas em 
turno e returno. A equipe vencedora do primeiro turno fará a final com a equipe vencedora do 
segundo turno. Caso a mesma equipe vença os dois turnos, será consagrada campeã da 
competição. A equipe segunda colocada, caso não tenha a final, será aquela com a melhor 
campanha somando os dois turnos e obedecendo ao Artigo 17 – Critério de Desempate. A 
final será disputada no sistema eliminatório simples (num único jogo), e em caso de empate, 
será decidido através de SHOOT OUT (Tiro da Linha de Saída) em série de três 

 

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 48 (quarenta e oito) horas, após a partida em questão, 
juntamente com o pagamento da taxa de recurso, conforme o regimento de taxas / 2019 da 
Federação Paranaense de Futebol 7, à serem entregues na Secretaria, para que seja 
examinado. 
 
§ 1º - Toda a infração do CBJD será julgada pela Comissão Julgadora, com base no CBJD. 
 
§ 2º - Havendo agressões físicas a 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 ocasionados 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 FPRF7, 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 02 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 7 (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 de jogos 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 - A transferência de jogos e/ou horários, somente será aceita quando solicitada de comum 
acordo entre as equipes e com uma antecedência nunca inferior a 96 (noventa e seis horas) do 
horário marcado para a realização do jogo, sendo que a taxa de arbitragem para um único jogo 
“isolado”, será cobrado o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) da equipe solicitante. 
 § 9º - Os casos omissos ao regulamento ou que venham gerar dúvidas, serão resolvidos pela 
Diretoria da FPRF7. 
 

INFORMAÇÕES OFICIAS ESTARÃO DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO SITE:  
 

www.cbf7.com.br / faceboock da Federação 

http://www.cbf7.com.br/

