COPA BOZZANO EXTREME
REGULAMENTO GERAL
I - DAS FINALIDADES
Artigo 1 – A COPA BOZZANO EXTREME - Adulto Masculino tem por finalidade congregar, ampliar e
propagar o Futebol 7 e a relação do esporte amador com a marca Bozzano, patrocinadora do evento.
II - DO PERÍODO E REALIZAÇÃO
Artigo 02 – A COPA BOZZANO EXTREME é uma ação promocional da marca Bozzano de propriedade da
COTY BRASIL COMÉRCIO LTDA., que tem a agência Groupe 360 Comunicação Ltda com sede em São
Paulo como prestadora de serviços para a viabilização de ações de marketing relacionadas à marca
‘Bozzano’, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol 7.
Artigo 03 - Os jogos estarão compreendidos entre os dias 03 de junho de 2017 e 01 de julho de 2017. A
competição será disputada em quatro regionais, tendo já definidas suas cidades-sedes, a saber:
Regional Sul – Curitiba (PR)
Regional Sudeste 1 – São Paulo (SP)
Regional Sudeste 2 – Belo Horizonte (MG)
Regional Nordeste – Fortaleza (CE)
PARÁGRAFO UNICO - A cargo da CBF7 e da Groupe360, poderão ser marcados jogos em outras
datas, locais, e / ou horários (jogos adiados, atrasados, etc..). Se julgar necessário para o bom
andamento da competição, a CBF7 e a Groupe360 poderão atrasar, adiar ou transferir para nova data ou horário
qualquer jogo da competição, para preservar atrasos devido ao mal tempo ou quaisquer situações que
impossibilitem o uso das quadras ou prejudiquem o bem-estar dos jogadores.
III - DAS EQUIPES PARTICIPANTES:
Artigo 04 – Poderão participar da Copa Bozzano Extreme apenas as equipes amadoras indicadas pela CBF7 e
que representem uma das quatro quadras / estabelecimentos onde acontecerão os jogos. Os atletas não
poderão ser registrados por nenhuma Federação/Confederação das modalidades Futebol 7, Futsal ou Futebol
de Campo.
lV - DAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS :
Artigo 05 - Cada equipe deverá inscrever um mínimo de 9 atletas e máximo 12 atletas, podendo utilizar 12
atletas por jogo, devendo os mesmos constarem no CADASTRO/REGISTRO de Atletas e Comissão Técnica da
CBF7- Sistema Operacional e homologados. Dentre os atletas inscritos por cada time, apenas 02 deles poderão
ter nascido entre os anos 1988 a 1992, sendo vedada a participação de atletas nascidos em anos posteriores a
1992. Com isso, fica estabelecido neste regulamento que a equipe terá sua maioria de atletas com idade superior
ou igual às pessoas nascidas no ano de 1987.
PARÁGRAFO 1º – A relação nominal (Ficha Coletiva de Inscrição de Atletas) dos Atletas e da Comissão técnica,
deverá ser realizada através do portal da CBF7 – www.cbf7.com.br ou da Copa Bozzano Extreme
www.copabozzanoextreme.com.br. Após validação da CBF7, não serão permitidas alterações ou novas
inscrições após o inicio da competição.
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.
PARÁGRAFO 3º - Será obrigatório para a participação nos jogos a apresentação da CARTEIRA DE IDENTIDADE
ORIGINAL ou XEROX AUTENTICADO, ou CARTEIRA PROFISSIONAL ou CARTEIRAS ORIGINAIS DE
PROFISSIONAIS com Foto (EX CREA, CREFS, OAB, CRM etc..) ou PASSAPORTE, ou CARTEIRA DE MOTORISTA

COM FOTO, nas partidas da COPA BOZZANO EXTREME, 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 dos
jogos (devidamente documentado), seguranças, imprensa (devidamente documentada) e staff, dirigentes da
CBF7 e dirigentes das Federações Estaduais quando envolvidos no jogo, aprovados pela CBF7. Além da equipe
de produção da Groupe360 devidamente identificados nos dias da competição.
Artigo 06 – 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 constatar 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 que acarretará na eliminação da equipe da COPA
BOZZANO EXTREME.
Artigo 07 - Não haverá cancelamento, substituição ou transferência de atletas após sua inscrição na
competição/ sistema operacional.
Artigo 08 - 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 09 - As partidas serão regidas de acordo com as Regras Oficiais do Futebol 7 - CBF7, Edição 2017.
Artigo 10- Toda equipe deverá apresentar OBRIGATORIAMENTE antes de cada partida ao representante
ou delegado da CBF7:
a) Jogadores com seus documentos originais, colete oficial da competição numerado, calções e meias
idênticas e caneleiras, obrigatoriamente;
b) Relação de atletas acompanhada do nº da camisa (NUMERAÇÃO DE 1 À 12
OBRIGATÓRIAMENTE) (PRÉ - SÚMULA), que deverá ficar anexada na súmula;
c) Tarja de capitão;
d) Comissão Técnica com seus documentos originais, devidamente uniformizados, se existirem.
Artigo 11 - Somente o árbitro no local, ou comunicado oficial da Confederação, o Presidente ou Vice-Presidente
Executivo da CBF7, PRODUTOR RESPONSAVEL DA GROUPE360 ou alguém nomeado pela presidência da CBF7,
no local, poderá paralisar ou adiar ou atrasar a realização da partida.
Artigo 12 - A equipe é obrigada a entregar o FORMULÁRIO DE ESCALAÇÃO e toda documentação 10
minutos antes do horário marcado na tabela, caso a equipe não o faça a mesma tem até o horário da tabela
para entregar. 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 início dos jogos
e transferência de jogos para outro horário e data se houver problema de mal tempo ou outra situação que
impossibilite o uso da quadra de jogo. O mesmo se aplica para as demais rodadas da Copa Bozzano
Extreme.
PARÁGRAFO 1º - A equipe que perder 01 partidas por WO, será eliminada automaticamente do campeonato,
passando a equipe adversaria para a próxima fase.
PARÁGRAFO 2º - O início do jogo deverá ocorrer no horário marcado na tabela de jogos, ou até 15 minutos
além deste horário no caso da 1ª rodada. Caso alguma equipe tenha entregue os documentos, mas não se
encontre em condições de se iniciar o jogo dentro deste prazo, a mesma será 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 X 0, e a vitória computado 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.
4. Todas as partidas que deverão ser remarcadas em até 6 dias corridos subsequentes para não atrapalhar
a próxima fase da copa Bozzano.
VI - DA FORMA DE DISPUTA
(ARTIGO 13º)

CATEGORIA ADULTO MASCULINO
O CAMPEONATO SERÁ COMPOSTO POR 64 EQUIPES, 16 EQUIPES POR
REGIÃO, 4 EQUIPES POR QUADRA EM CADA REGIÃO.
NA PRIMEIRA FASE DA COMPETIÇÃO TEREMOS DOIS JOGOS SEGUINDO
O FORMATO DE MATA-MATA, EM CADA QUADRA. OS VENCEDORES
DOS JOGOS 1 SE ENFRENTAM NO JOGO 2 PARA DEFINIÇÃO DO
CAMPEÃO DE CADA QUADRA. SENDO OS DUELOS DEFINIDOS POR
SORTEIO (DIA 31 DE MAIO DE 2017 EM CURITIBA, DIA 01 DE JULHO EM
SÃO PAULO, BELO HORIZONTE E FORTALEZA). O CAMPEÃO DE CADA
QUADRA AVANÇA PARA A SEGUNDA FASE.
NA PRIMEIRA FASE, QUANDO OCORRER EMPATE NO TEMPO NORMAL,
A PARTIDA A DECISÃO SERÁ FEITA POR MEIO DE DISPUTA DE SHOOT
OUT DE TRÊS COBRANÇAS, ALTERNADAS, PERSISTINDO O EMPATE,
SERÃO EFETUADAS COBRANÇAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.
NA SEGUNDA FASE DA COMPETIÇÃO SERÃO AS SEMIFINAIS E FINAIS.
OS DUELOS SERÃO DEFINIDOS POR SORTEIO EM DATA A DEFINIR. A
SEGUNDA FASE SEGUE O FORMATO MATA-MATA, A PARTIDA DEVERÁ
TER A PRORROGAÇÃO SEGUINDO AS REGRAS DA CBF7. CASO O
PLACAR CONTINUAR EMPATADO AO FINAL DAS PRORROGAÇÕES, A
DESCISÃO SERÁ FEITA POR MEIO DE DISPUTA DE SHOOT OUT DE
QUATRO COBRANÇAS, ALTERNADAS, PERSISTINDO O EMPATE, SERÃO
EFETUADAS COBRANÇAS ATÉ QUE TENHA UM GANHADOR.
NO PRIMEIRO FINAL DE SEMANA DE COMPETIÇÃO TEREMOS AS
QUATRO QUADRAS ENVOLVIDAS EM JOGOS QUE ACONTECERÃO NO
SÁBADO E DOMINGO. A DECISÃO DOS JOGOS E QUADRAS SERÁ
COMUNICADA NO CONGRESSO TÉCNICO DO DIA 31 DE MAIO OU 01 DE
JULHO. OS TIMES QUE AVANÇAREM PARA AS QUARTAS-DE-FINAL
PODEM VIR A JOGAR EM UMA QUADRA QUE NÃO SEJA A SUA DE
ORIGEM E O MESMO PODE OCORRER NAS DEMAIS FASES DO
CAMPEONATO.

QUALQUER ALTERAÇÃO SOBRE A COPA BOZZANO EXTREME SERÁ
PREVIAMENTE COMUNICADA AOS RESPONSÁVEIS POR CADA EQUIPE.

VII - DA PREMIAÇÃO :
Artigo 14º - Ficam instituídos os seguintes prêmios, por categoria:
a) 1º Colocado Campeão – 3 MESES DE ALUGUEL DE QUADRA, Troféu, 12 Medalhas e churrasco a
ser realizado após a final da Copa Bozzano Extreme (comida e bebidas não alcoólicas).
b) 2º Colocado Vice-Campeão –1 mês de aluguel de quadra, 12 Medalhas e churrasco a ser
realizado após a final da Copa Bozzano Extreme (comida e bebidas não alcoólicas)
c) 3º Colocado – 12 medalhas e churrasco a ser realizado após a final da Copa Bozzano Extreme
(comida e bebidas não alcoólicas)
d) 4º colocado - churrasco a ser realizado após a final da Copa Bozzano Extreme (comida e bebidas
não alcoólicas)
e) Artilheiro – Kit com produtos Bozzano
f) Melhor Goleiro – Kit com produtos Bozzano
g) Equipe com o melhor saldo de gols – 1 kit com produtos Bozzano por jogador
PARÁGRAFO 2º - 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, MELHOR GOLEIRO, EQUIPE COM O
MELHOR SALDO DE GOLS:
1.
Melhor Goleiro fica definido que será escolhido pela Diretoria da CBF7.
2.
Equipe com o melhor saldo de gols será de fato a equipe com melhor saldo de gols na fase
semifinal e final do campeonato.
3.
Artilheiro será aquele que marcar o maior número de gols após a fase final do campeonato.
Critérios para desempate, se houverem 02 ou mais jogadores com o mesmo número 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, ambos receberão a
premiação.
Obs(2): Apenas as equipes presentes nas semifinais e finais serão avaliadas para a
premiação.
VIII - DAS MULTAS, PENALIDADES E PUNIÇÕES:
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. (verificar real necessidade)
Artigo 15º - Ficam instituídas as seguintes penalidades para infrações disciplinares por parte de atletas,
técnicos e massagistas, médico ou qualquer outra pessoa registrada na equipe:
a)
b)

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

COMISSÃO DISCIPLINAR DA COPA BOZZANO EXTREME – CATEGORIA MASCULINO, SERÁ
COMPOSTA POR 02 MEMBROS DA CBF7 OU FEDERAÇÃO LOCAL E MEMBRO DA COMISSÃO
DE ARBITRAGEM.
.
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 (no caso da equipe permanecer na competição). 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 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.
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 estarão 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 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 - Aos atletas inscritos na Copa Bozzano Extreme caberá a responsabilidade dos exames e assistência
médica que os tornem aptos ao jogo, antes, durante e depois das partidas.
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 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.
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 dos Estados participantes, 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 por parte dos organizadores ou patrocinadores do
evento.
Artigo 31º - Todos os participantes serão considerados conhecedores do Regulamento da Competição, Regras
e Leis Oficiais do Futebol 7.

