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REGULAMENTO
CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY DA 2ª DIVISÃO
CATEGORIA PRINCIPAL
2019

I - DAS FINALIDADES E DENOMINAÇÃO:

Artigo 01 – O Campeonato Paulista de Futebol 7 Society de 2019, competição que
faz parte do calendário regional e regulamentado pela Confederação Brasileira de
Futebol 7, tem por finalidade congregar, difundir e conquistar seu espaço entre os
amantes do Futebol 7 e no cenário esportivo brasileiro, numa perspectiva de
competição com abrangência de todas as regiões do Estado de São Paulo;
Artigo 02 – O Campeonato Paulista de Futebol 7 Society de 2019 será organizado e
elaborado em parceria entre a FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY e
pela EMPRESA FENIX EVENTOS LTDA que, após a devido acordo formal, estarão
atuando no certame, fiscalizando e aplicando o ajustado durante todo o andamento do
campeonato até seu final.

II - DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO:

Artigo 01 - O Campeonato Paulista de Futebol 7 Society de 2019 acontecerá no ano
de 2019 e se estenderá do mês de abril até a data final constante na tabela que será
disponibilizada pela organização, no local designado pela comissão organizadora, com
a participação de 16 (dezesseis) equipes, divididos em 02 (dois) grupos de 08 equipes
cada um, os quais se enfrentarão entre os participantes desse mesmo grupo, até a sua
fase final classificatória.
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III - DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES E PAGAMENTOS:

Artigo 01 – A confirmação da inscrição deverá ser até o dia 30MAR19 junto ao
sistema integrado da FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY. As equipes
poderão inscrever entre atletas e membros da comissão técnica o total de 35 (trinta
e cinco) pessoas.

PARÁGRAFO ÚNICO - As equipes deverão se inscrever no campeonato e pagar a
taxa estipulada pela comissão organizadora, além de outras obrigações que serão
passadas a cada responsável pelas equipes, através da conta Bradesco Ag. 0091 CC
20022-0 em nome da Fênix Eventos Ltda, CNPJ 32.911.528/0001-09.
IV - DA CONDIÇÃO DE JOGO E DOS PRAZOS PARA O REGISTRO DE ATLETAS

Artigo 01 – Só terá condição de jogo para a disputa desta competição os atletas que e
nos parágrafos deste artigo, forem devidamente registrados na FEDERAÇÃO
PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY no ano 2019.

Artigo 02 - O atleta só poderá atuar em uma única equipe durante o evento, podendo a
qualquer tempo desistir de participar do campeonato, porém, a equipe não poderá
inscrever outro em seu lugar, inclusive, o atleta não poderá se inscrever em nenhuma
outra equipe ou competição organizada pela FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL
7 SOCIETY ou pela EMPRESA FENIX EVENTOS LTDA até que o prazo de novas
inscrições seja novamente aberto.

Artigo 03 - Não haverá cancelamento, substituição ou transferência de atletas após o
registro na competição.
PARÁGRAFO 1º - Somente poderá atuar na competição os atletas que forem
registrados por sua equipe no sistema integrado da FEDERAÇÃO PAULISTA DE
FUTEBOL 7 SOCIETY até a data de 25 de abril de 2019 e em condições de jogo e
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desde que o atleta não esteja impedido, suspenso ou tenha sido banido da modalidade
em outras competições oficiais na respectiva modalidade esportiva.
PARÁGRAFO 2º - O Departamento de Registro da FEDERAÇÃO PAULISTA DE
FUTEBOL 7 SOCIETY, após verificar a documentação encaminhada pelas equipes,
publicará a relação dos atletas que forem devidamente registrados para a disputa do
Campeonato Paulista de Futebol 7 Society de 2019.

PARAGRÁFO 3º - Caso tenha algum atleta nessas condições estipuladas no parágrafo
anterior, a equipe será penalizada com a perda de todos os pontos disputados até
aquela fase do campeonato e seus pontos transferidos para as equipes que
participaram na condição de adversária da equipe infratora.

PARAGRÁFO 4º - Os Atletas e a comissão técnica devem estar devidamente
cadastrados na FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY.

PARÁGRAFO 5º - Os Atletas e membros da comissão técnica são obrigados a
apresentarem um dos documentos abaixo relacionados antes da realização dos jogos,
sempre original e com foto, ficando impedido de participar da partida caso não
apresente qualquer um desses documentos;
 Carteira Nacional de Habilitação;
 RG;
 Carteira de Trabalho;
 Passaporte;

PARÁGRAFO 6º - As equipes deverão obrigatoriamente possuir um membro da
Comissão Técnica no banco de reservas devidamente uniformizados como tal consta
na regra, que atuará nesta função durante a partida, devendo para tanto, no ato da
inscrição constar um Técnico e um Auxiliar Técnico devidamente registrados na
FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY, para eventual impossibilidade de
um deles não possuir condições de atuar na partida;
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V - DAS PARTIDAS

Artigo 01 - As partidas serão regidas de acordo com as regras oficiais do Futebol 7
Society e em conformidade com as regras da CBF7, livro 2019, sem qualquer
adaptação ou alteração;
Artigo 02 – Após o início da partida não será permitida a entrada de nenhum atleta ou
membro da comissão técnica, mesmo que o mesmo já conste na pré-sumula ou tenha
entregue o documento. A única excessão será feita quanto a falta de coletes, na qual a
equipe deverá solicitar ou aguardar um pedido de tempo técnico para que os demais
atletas entrem em quadra, devendo os mesmos permanecerem fora de quadra até a
regularização;
PARÁGRAFO ÚNICO: Os coletes deverão ser idênticos e da mesma cor. Não
havendo a necessidade de possuírem numeração.

Artigo 02 - Toda Equipe deverá apresentar OBRIGATORIAMENTE antes de cada
partida ao representante ou delegado FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7
SOCIETY, com as seguintes providências tomadas:

a) Ter em mãos os jogadores com seus documentos originais;
b) Camisas idênticas e numeradas, calções e meias idênticas;
c) Caneleiras, obrigatoriamente;
d) Relação de atletas acompanhada do nº da camisa (PRÉ - SÚMULA), entregue
pelo responsável pela equipe 15 minutos antes do início da partida, a qual deverá
ficar anexada na súmula. A não entrega da PRÉ – SÚMULA NO PRAZO
ESTABELECIDO acarretará muita de R$ 5,00 (cinco reais) por minuto excedente
do horário estabelecido;
e) Tarja de capitão de cor diferente da camisa;
f) Camisas de goleiro reservas e numeradas;
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g) Comissão Técnica devidamente uniformizada;
h) Jogo de coletes para os atletas reservas;
i) Cada time deverá levar no mínimo uma bola oficial do Campeonato Paulista
2019.

PARÁGRAFO 1º: Em hipótese alguma as equipes poderão disputar a partida com
uniformes iguais, devendo no ato da inscrição da equipe enviar para o e-mail:
deptotecnico@fenixeventos.net.br, as fotos do 1º uniforme e do 2º uniforme
completo (camisa, calção e meião), devendo ambos ser diferentes. Tais fotos serão
disponibilizadas no site da FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY, para
as equipes adversárias terem acesso para escolherem o melhor uniforme para a
partida;

PARÁGRAFO 2º - Se o uniforme de ambas as associações disputantes do mesmo
jogo forem semelhantes por negligência ou inobservância do já estipulado, procederá à
troca a equipe que estiver infringindo o estipulado anteriormente, sendo que será
aguardado por 15 (quinze) minutos a solução do impasse por parte da equipe infratora.
Caso a equipe não sane a irregularidade, a partida não será realizada e o caso levado
ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVO da FEDERAÇÃO PAULISTA DE
FUTEBOL 7 SOCIETY, sem prejuízo, da multa estipulada de R$ 500,00 (quinhentos
reais) pelo transtorno causado;

Artigo 03 - Somente o árbitro no local ou por comunicado oficial da FEDERAÇÃO
PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY, poderá ser adiada a realização da partida.

PARÁGRAFO 1º - DERROTA TÉCNICA - O início do jogo deverá ocorrer no horário
marcado na tabela de jogos ou até 15 minutos além do horário. Caso a equipe não
comprove a presença física dos atletas será considerada perdedora por W.O. Caso
compareça com no máximo 06 atletas sofrerá uma derrota técnica. A equipe infratora
será multada com o valor de R$ 240,00 (duzentos reais);
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PARÁGRAFO 2º - Em caso de “W x O”, serão computados (03) três pontos positivos
para equipe que compareceu em campo. A equipe que perder por W.O, por não
comparecimento

ao

campo

de

jogo

de

nenhum

jogador,

será

eliminada

automaticamente do campeonato, ficando todos os seus resultados anteriores e
posteriores em 01 X 00, e será cobrada a multa conforme especificado no regimento de
taxas da FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY, que no caso será de
R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais).
PARÁGRAFO 3º – Paralisado ou suspenso definitivamente um jogo por motivo alheio
à vontade das equipes disputantes e da arbitragem, teremos 03 posicionamentos:

a) 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;

b) 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;
c) Será dada como encerrada a partida em questão, caso a paralisação
/suspensão do jogo ocorra após os 15 (quinze) minutos do segundo tempo.

VI - DA FORMA DE DISPUTA

Artigo 01 - A competição será disputada em 3 (três) Fases:

I - 1ª Fase: 02 Grupos de 08 equipes, 04 (quatro) equipes de cada grupo se classificam
para outra fase;
II - 2ª Fase: quartas de final, com 08 equipes disputando o “mata-mata”, sendo que:
JOGO 1
a) o 1º colocado do grupo “A” jogará com o 4ª colocado do grupo “B”;
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JOGO 2
b) o 2º colocado do grupo “A” jogará com o 3ª colocado do grupo “B”;
JOGO 3
c) o 3º colocado do grupo “A” jogará com o 2ª colocado do grupo “B”;
JOGO 4
d) o 4º colocado do grupo “A” jogará com o 1ª colocado do grupo “B”;
PARÁGRAFO ÚNICO: Os melhores colocados de cada grupo nesta fase do
campeonato se classificarão em caso de empate, por ter obtido a vantagem de ter
conseguido a melhor colocação na fase classificatória.
III - 3ª Fase: semifinais: as 04 (quatro) equipes vencedoras se classificam e se
habilitam para fazer a semifinal do campeonato e assim se credenciarem para a final e
disputarão a partida na seguinte forma:
PARÁGRAFO ÚNICO: Será realizado um sorteio para a definição dos confrontos das
semifinais. Em caso de empate na partida as equipes disputarão a classificação para a
final por decisão por “shout out”, conforme estipula a regra oficial da competição. O
classificado será conhecido através de 03 (três) cobranças de “shout out”,
consecutivas, caso permaneça empatado as cobranças serão alternadas, até que se
tenha um vencedor.

IV - 4º Fase: FINAL:

PARÁGRAFO 2º: Fica estipulado que as equipes classificadas para a FINAL do
CAMPEONATO

PAULISTA

DE

FUTEBOL

7

SOCIETY

de

2019

deverá,

obrigatoriamente, chegar ao local da partida com 01 (uma) hora de antecedência para
os compromissos com patrocinadores e formalidades exigidas pela legislação paulista
e com a organização do campeonato.
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MODO DE DESEMPATE NA FASE CLASSFICATÓRIA

Artigo 02 - Em caso de empate entre duas ou mais equipes que impossibilite
determinar as equipes CLASSIFICADAS PARA AS OITAVAS DE FINAL será
obedecido os seguintes critérios:

a) Numero de vitorias;
b) Saldo de gols;
c) Gols pró;
d) Gols contra;
e) Confronto direto;
f) Sorteio;

PARÁGRAFO ÚNICO: O critério “E” CONFRONTO DIRETO só será adotado em caso
de empate entre 02 (duas) equipes, caso tenha empate entre mais equipes o mesmo
não será adotado.

VII - DAS MULTAS, PENALIDADES E PUNIÇÕES:

Artigo 01 - Ficam instituídas as seguintes penalidades para infrações disciplinares por
parte de atletas, técnicos e massagistas, médico, preparador físico, fisioterapeuta ou
qualquer outra pessoa registrada na equipe:
 03 cartões amarelos - suspensão automática de 01 jogo.
 01 cartão vermelho - suspensão automática de 01 jogo.
 01 cartão vermelho por ato de indisciplina – suspensão automática de 02 jogos.
 01 cartão vermelho por agressão (na mesma equipe, adversário, torcedor, membros
da organização e ou árbitros) – Eliminação automática do atleta do evento, sem
prejuízo da punição publicada pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA, a qual
será cumprida integralmente em qualquer outra competição organizada pela
Federação Paulista, pela CBF7 ou pela FENIX EVENTOS LTDA.
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PARÁGRAFO 1º - O atleta ou qualquer membro da comissão técnica deverá cumprir a
suspensão automática no primeiro jogo subsequente à aplicação do cartão disciplinar,
conforme Artigo 01, sem prejuízo das demais penalidades eventualmente aplicadas do
julgamento pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA da FEDERAÇÃO PAULISTA
DE FUTEBOL 7 SOCIETY;

PARÁGRAFO 2º - Na reincidência as penalidades serão dobradas;

PARÁGRAFO 3º - Um cartão não anula os outros cartões. Exemplo: um atleta que
receber na mesma partida o 1º amarelo e 1º vermelho, ambos permanecerão passíveis
para o cômputo para as demais partidas ao longo do Campeonato Paulista, fora as
penalidades da própria partida.

PARÁGRAFO 4º - Os julgamentos serão realizados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DESPORTIVA da FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY, de acordo
com os relatórios dos oficiais de arbitragem, delegados, membros da Federação
Paulista, legais ou nomeados por ela e enquadrados neste regulamento ou no CBJD
(Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e sempre antes de iniciar a próxima rodada.
PARÁGRAFO 5º - Todas as pessoas devidamente registradas na Federação Paulista
serão passíveis de julgamento estando ou não dentro de campo; basta estar em
qualquer praça esportiva para se tornar passível de julgamento a qualquer momento;
PARÁGRAFO 6º - Procedimento para JULGAMENTO dos relatórios: o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DESPORTIVA da FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY;
formado especificamente para este evento e com membros devidamente nomeados
procederá da seguinte forma:

a) Os fatos relatados pelos árbitros ou delegados deverão ser encaminhados em até
48 (quarenta e oito horas) após o término do jogo, que de posse dos relatórios e do
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histórico dos envolvidos os analisará e farão o enquadramento com base neste
regulamento, demais legislações vigentes no país e pelo CBJD;

b) As decisões serão publicadas no site da Federação, comunicando as equipes
imediatamente;
c) Recursos para situações fora dos atos ou assuntos tomados pelo referido
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA da FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7
SOCIETY poderão ser protocolados na própria entidade, mediante o recolhimento da
taxa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser depositado na conta bancária da Fênix
Eventos Ltda. e serão analisados somente com o comprovante de depósito anexo ao
petitório protocolado em até 24 (vinte e quatro horas) da publicação da decisão.
d) O recurso somente será válido se interposto uma única vez e ainda depois de
passar pelo crivo do juízo de admissibilidade do próprio tribunal, não podendo ser
protelatório, sem fundamento legal ou apenas para esclarecimentos já explanados na
própria decisão, situação essa que será de plano rejeitado;
e) De tal decisão não caberá nenhum tipo de recurso.
PARÁGRAFO 7º - É considerada competição para os artigos referentes à punição, o
jogo na data marcada, sendo que os inscritos ou envolvidos serão relatados
imediatamente após os fatos, podendo ainda sofrer sanções nas entidades nacionais
impedindo-os de participarem de jogos oficiais de âmbito nacional na modalidade
regidos pela CBF 7, caso a punição seja de natureza gravíssima;
PARÁGRAFO 8º – É de inteira responsabilidade da equipe o acompanhamento e o
controle na contagem dos cartões disciplinares aplicados, não cabendo nenhuma
reclamação ou recurso decorrente deste fato;

PUNIÇÕES IMEDIATAS E SUBSIDIÁRIAS

ARTIGO 1º - A FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY no uso de suas
atribuições legais em consonância com o seu propósito e dentro das legislações
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pertinentes, em especial, dentro deste regulamento, estipula as seguintes punições
primárias e de imposição imediata, como segue:
Artigo 02 – Desrespeitar e reclamar por gestos ou palavras, ofender moralmente
Oficiais de Arbitragem, Delegados, membros da Federação ou equipes participantes,
legais ou nomeados por elas, antes, durante ou depois da competição.
Punição: de 01 a 05 jogos.
Artigo 03 – Assumir nas praças de desportos, atitudes inconvenientes ou contrárias à
moral desportiva, em relação a componentes de sua equipe, equipe adversária, ou em
relação à entidade organizadora e seus dirigentes, antes, durante ou depois da
competição.
Punição: de 01 a 06 jogos.
Artigo 04 – Praticar vias de fatos contra companheiro(s) de equipe ou componente(s)
de equipe adversária, antes durante ou depois da competição.
Punição de 03 a 08 jogos.
Com lesão corporal, de 05 a 15 jogos.
Artigo 05 – Manifestar-se de forma desrespeitosa ou ofensiva contra membros da
Federação Paulista ou equipes participantes, ou ameaçá-los de mal injusto e grave,
antes, durante ou depois da competição.
Punição: de 02 a 10 jogos.
Artigo 06 – Invadir o campo, com o propósito de ofender, discutir, tirar satisfações com
os Oficiais de Arbitragem, Delegados, membros da

Federação ou equipes

participantes, legais ou nomeados por elas, antes, durante ou depois da competição.
Punição: de 02 a 08 jogos.
Artigo 07 – Agredir ou tentar agredir Oficiais de Arbitragem, Delegado, torcedores,
membros da Confederação ou equipes, legais ou nomeados por ela, antes, durante ou
depois da competição.
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Punição: de 03 a 10 jogos.

Artigo 08 - É de responsabilidade das equipes zelar pelo bom comportamento e
conduta de seus torcedores e convidados em todos os locais designados para
Campeonato Paulista de Futebol 7 Society de 2019;
Artigo 09 – A equipe que utilizar na partida atleta que não esteja devidamente inscrito.
Punição: Perdedora por W.O.
Artigo 10 – Dirigir-se aos Oficiais de Arbitragem após o jogo terminado, para
reclamações, satisfações ou atitudes antidesportivas.
Punição: de 02 a 05 jogos.

VIII - DA ARBITRAGEM

ARTIGO 1º - Todos os árbitros que atuarão no Campeonato Paulista de Futebol 7
Society de 2019 serão escolhidos e habilitados pela FEDERAÇÃO PAULISTA DE
FUTEBOL 7 SOCIETY . Todos serão treinados e orientados quanto à aplicação das
regras e do disposto neste regulamento.
ARTIGO 2º - Serão designados para cada partida 02 (dois) árbitros, um
representante e um delegado da partida;

ARTIGO 3º - Os árbitros possuem toda a autonomia necessária para decidir as
adversidades no decorrer da partida e suas decisões serão soberanas, salvo por
decisão expressa e fundamentada pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA da
FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY;

ARTIGO 4º - Os árbitros possuem toda a autonomia para relatar o ocorrido antes,
durante ou após os jogos, pode suspender ou encerrar a partida, tomar decisões
quanto à segurança e a possibilidade de avaliar as condições do campo de jogo, tudo
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para o bom andamento da partida, sem prejuízo de relatar todo o ocorrido após
qualquer incidente, para ciência e julgamento do tribunal.
ARTIGO 5º - A equipe de arbitragem deverá estar presente no local da partida 45
(quarenta e cinco) minutos antes da partida, onde farão as devidas vistorias nas
dependências e no campo de jogo, iluminação, conferência das cores dos uniformes de
jogo das equipes, vistoria da ambulância e do serviço médico disponível, conferir a
bola, além de receber a pré-súmula das equipes para elaboração da súmula oficial;

ARTIGO 6º - Os árbitros se postarão prontos e uniformizados no campo para o início
do jogo 15 (quinze) minutos antes da partida, possuindo chave, cadeado e uma
corrente para o fechamento dos portões para o início da partida, com as chaves
disponíveis na mesa do representante, para retirada de atletas ou membros da
comissão técnica das equipes eventualmente expulsos no transcorrer da partida;
ARTIGO 7º - Os árbitros estarão também estão sujeitos pelo julgamento e punições
impostos pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA da FEDERAÇÃO PAULISTA
DE FUTEBOL 7 SOCIETY decorrentes de seus atos e decisões, sejam por erro de
direito ou de fato, tudo sob o crivo da Diretoria de Arbitragem da própria entidade;

IX - DA PREMIAÇÃO

Artigo 01 - A Equipe que, ao final da competição for considerada a vencedora, será
atribuído o título de CAMPEÃ e à segunda colocada o título de VICE-CAMPEÃ, ambas
do Campeonato Paulista de Futebol 7 Society de 2019.

Artigo 02 - A equipe CAMPEÃ recebera um troféu, 25 medalhas, poderá instituir outras
premiações especiais durante a competição. A equipe VICE-CAMPEÃ receberá um
troféu, 25 medalhas, poderá instituir outras premiações especiais durante a
competição. Serão premiados também o artilheiro, o melhor goleiro, melhor jogador,
melhor treinador. Cada um receberá um troféu personalizado da competição.
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Artigo 03 – A equipe considerada CAMPEÃ terá uma vaga assegurada na Super
Copa Paulista da modalidade organizada pela Fênix Eventos no ano de 2019;
X – DO CONGRESSO TÉCNICO

Artigo 01 - A FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY e a EMPRESA
FENIX EVENTOS LTDA se encarregarão de realizar o CONGRESSO TÉCNICO antes
do início do Campeonato Paulista de Futebol 7 Society de 2019, onde serão
discutidas todas as diretrizes e regulamentos que serão empregados durante o
respectivo certame.
Artigo 02 - A FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY e a EMPRESA
FENIX EVENTOS LTDA anunciarão por comunicado oficial a data, local e horário do
CONGRESSO TÉCNICO sendo que serão todos orientados e dirimidas todas as
dúvidas com relação ao referido campeonato;
Artigo 03 – No CONGRESSO TÉCNICO terá a presença de representantes de todas
as equipes, sendo que deverão comparecer OBRIGATORIAMENTE os seguintes
membros de cada equipe:

a) O técnico;
b) O goleiro seja ele titular ou reserva;
c) O capitão da equipe.
Artigo 03 – No CONGRESSO TÉCNICO poderão comparecer outros membros, caso
assim deseje o responsável de cada equipe, contudo, os acima relacionados serão
obrigatória à presença, sob pena de serem penalizados para o início do campeonato;

XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Artigo 01 - À equipe inscrita caberá a responsabilidade dos exames médicos,
assistência médica, hidratação durante os jogos a seus atletas e comissão técnica,
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antes, durante e depois das partidas, devendo apresentar no ato da inscrição o devido
atestado médico para a prática desportiva nesta modalidade;
Artigo 02 - Os participantes (atleta, dirigente, membro da comissão técnica, torcedor,
convidado e/ou todo e qualquer envolvido de forma direta ou indireta) do Campeonato
Paulista de Futebol 7 Society de 2019, desde já, cedem, a título gratuito, à
FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY e para a EMPRESA FENIX
EVENTOS LTDA todos os direitos de uso de imagem e conexos (“direito de arena”)
decorrentes de sua participação neste campeonato, autorizando a divulgação de suas
imagens, total ou parcial, sons de voz, nomes, performance, por quaisquer meios de
divulgação e publicação, em filmes publicitários e institucionais veiculados em mídia
eletrônica, além de fotos, cartazes, anúncios veiculados em jornais e revistas ou em
qualquer outra forma de mídia impressa e eletrônica, para fins de divulgação dos
resultados deste concurso em território nacional e internacional;
Artigo 03 - A FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY e a EMPRESA
FENIX EVENTOS LTDA não se responsabilizam por acidentes ocorridos com
participantes do Campeonato Paulista de Futebol 7 Society de 2019 ou por estes
ocasionados a terceiros, antes, durante e depois das partidas, sendo esta
responsabilidade das equipes envolvidas.
Artigo 04 - Toda infração disciplinar será processada e julgada pela Comissão
Disciplinar da competição do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA, que funcionará
com os membros indicados pela Diretoria da FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL
7 SOCIETY.

Artigo 05 - Os atletas para poderem participar da competição, deverão ter a idade
mínima de 16 (dezesseis) anos de idade, completada até a data do início do
campeonato, com termo e autorização dos responsáveis.
Artigo 06 - Os jogos serão realizados conforme tabelas expedidas pelo Departamento
Técnico (DT) da FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY em
concordância com a EMPRESA FENIX EVENTOS LTDA.
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PARÁGRAFO ÚNICO - As datas e horários de jogos da competição não poderão
sofrer alterações, salvo se por decisão do DT da FEDERAÇÃO PAULISTA DE
FUTEBOL 7 SOCIETY, desde que não haja prejuízo a terceiros.

Artigo 07 - O participante (atleta, dirigente, membro da comissão técnica, torcedor ou
convidado) assumirá integral responsabilidade pelos danos físicos e materiais
eventualmente ocasionados durante a realização da presente competição e, isentará a
FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY e a EMPRESA FENIX EVENTOS
LTDA de qualquer responsabilidade advinda de seus atos ou de terceiros,
concordando, desde logo, que nenhum questionamento ou ação no âmbito civil ou
criminal poderá ser encaminhada à FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7
SOCIETY ou para a EMPRESA FENIX EVENTOS LTDA.
PARÁGRAFO ÚNICO – Todas as dúvidas, reclamações, sugestões e outras, referente
à arbitragem deverão ser manifestadas por escrito, única e exclusivamente pelo
representante da equipe e encaminhada ao Departamento de Arbitragem da
EMPRESA FENIX EVENTOS LTDA.

Artigo 08 - Caberá aos representantes das equipes classificadas e participantes desta
competição manifestar sua expressa concordância com todos os termos do normativo
desportivo instituído e elaborado pela FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7
SOCIETY e pela EMPRESA FENIX EVENTOS LTDA, organizadoras técnicas da
presente competição, para que a participação desses seja válida. Tal normativo será
parte integrante deste regulamento e deverá ser rubricado e assinado por cada um dos
representantes das equipes classificadas.

Artigo 09 - O Departamento Técnico da FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7
SOCIETY e a EMPRESA FENIX EVENTOS LTDA expedirão as devidas Resoluções
para a boa e fiel execução do presente Regulamento.
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Artigo 10 - Fica a cargo da FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY e
pela EMPRESA FENIX EVENTOS LTDA toda divulgação do evento em jornais,
revistas, rádios ou televisão, mídias eletrônicas, cabendo também a empresa
organizadora Fênix Eventos Ltda tais prerrogativas não cabendo às equipes nenhum
direito de arena.

Artigo 11 - Repórter, cinegrafista, fotógrafo e qualquer pessoa ligada á mídia deverá
ser cadastrada na FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY , que emitirá a
referida autorização. Sem esta fica terminantemente proibida a presença de pessoas
estranhas dentro do campo de jogo.
Artigo 12 - As interpretações e casos omissos no presente regulamento serão
resolvidos pelos departamentos competentes da FEDERAÇÃO PAULISTA DE
FUTEBOL 7 SOCIETY e pela EMPRESA FENIX EVENTOS LTDA respeitando as leis
que regem a modalidade. Não será aceito reclamações nos locais de jogos.
Artigo 13 - Este regulamento foi elaborado pela FEDERAÇÃO PAULISTA DE
FUTEBOL 7 SOCIETY e pela EMPRESA FENIX EVENTOS LTDA e as equipes têm
pleno conhecimento de todos seus artigos e a inscrição da equipe no Campeonato,
implica na aceitação do mesmo.

Artigo 14 - Durante a realização do Campeonato não serão aceitas reclamações sobre
este regulamento.
Artigo 15 - Durante a realização das Competições não será concedida licença aos
Clubes para excursões, amistosos, ausências desvinculadas do certame em
andamento ou viagens que provoquem modificações na respectiva tabela do
campeonato, caso ocorra, serão penalizadas com a multa de R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos Reais).
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Artigo 17 - Este Regulamento entrará em vigor após ser homologado pela Diretoria da
FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 7 SOCIETY e pela EMPRESA FENIX
EVENTOS LTDA, revogadas as disposições em contrário.

São Paulo, 30 de março de 2019.

________________________

__________________________

PAULO ROBERTO ANTUNES
Presidente da FPFS

MARCELO EGEMBERG HUERTA
Presidente da Fenix Eventos Ltda

