
 

- 01 - REGRAS 

O SOCCER SEVEN será disputado em conformidade com as regras OFICIAIS DO SOCCER SEVEN e suas sanções. 
 

- 02 - CLASSIFICAÇÃO – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  

A Forma de classificação se dará pelo maior número de pontos, seguindo a ordem descrita: 

a) Vitória = 3 Pontos 

b) Empate = 1 Ponto 

c) Derrota = 0 Ponto 
 

- 03 - CLASSIFICAÇÃO – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

No caso de empate por pontos entre duas ou mais equipes, será seguidos os critérios na ordem abaixo; 

a) Saldo de gols 

b) Maior número de gols marcados 

c) Menor número de gols sofridos 

d) Maior número de vitórias 

e) Confronto Direto 

f) Disciplina 

g) Sorteio (moeda) 

3.2 -  Caso alguma equipe seja eliminada ou abandone a competição, os jogos realizados por essa equipe e/ou os 

que ainda estão por realizar,terão o mesmo resultado, 3x0,  sendo que os eventos (gols) marcados nos jogos 

realizados serão contabilizados para artilharia. 

3.3 - Nas Fases de Playoff não existe empate, persistindo o empate no tempo normal, o jogo será decidido com a 

cobrança de 03 penalidades para cada equipe, persistindo o empate, cobranças alternadas até que se conheça o 

vencedor. 

- 4 – TEMPO DE JOGO, CATEGORIAS E INSCRIÇÃO DE  ATLETAS  

4.1 Para as categorias 07/08 o tempo de jogo será dividido em dois períodos iguais, de 12 minutos cada, com 05 

minutos de intervalo. 

4.2 – Para as categorias 9/10/11/12/13 o tempo de jogo será dividido em dois períodos iguais, de 15 minutos cada, 

com 05 minutos de intervalo. 

4.3 - Cabe somente aos árbitros marcarem o tempo do jogo. 

4.4 - Todos os jogos devem ter um intervalo de no máximo 05 minutos. 

4.5 - Toda paralisação por motivo de contusão, ou outro qualquer, deve ser acrescida ao final do período, sempre a 

critério dos árbitros. 

4.6 - O tempo de jogo, em qualquer dos períodos, deve ser prorrogado para a execução de uma penalidade máxima. 

4.7 - Para as categorias disputadas serão seguidos os seguintes anos de nascimento; 

SUB 07: para atletas nascidos em 2012 (Exepecionalmente nessa categoria o goleiro poderá ser 2011) 

SUB 08: para atletas nascidos em 2011 

SUB 09: para atletas nascidos em 2010 

SUB 10: para atletas nascidos em 2009 

SUB 11: para atletas nascidos em 2008 

SUB 12: para atletas nascidos em 2007 

SUB 13: para atletas nascidos em 2006 
 



4.8 -  Será permitido, a inscrição de 15 atletas no máximo. 

4.9 -  As substituições são ilimitadas. 

4.10 -  As substituições poder ser feitas com o jogo em andamento. 

4.11 - Todas as substituições devem ser realizadas pela zona de substituição. 

4.12 -  Durante a substituição o jogador deverá esperar a saída do outro antes de entrar. 

4.13 -  Não será permitido utilizar um jogador em dois clubes diferentes. 

4.14 -  Não será permitido utilizar um jogador em duas equipes da mesma categoria. 

4.15  Será permitido utilizar um jogador em duas equipes, em categorias diferentes, do mesmo clube, desde que 

observadas as condições de enquadramento da idade. Observando-se a necessidade de inscrição e credenciamento 

prévio. 

4.16 - As Meninas (atletas do sexo feminino)  estão autorizadas a participar somente até a categoria sub 10, 

podendo a mesma estar 1 ano acima da categoria que for disputar. 

4.17 - Considerando a competição ser  diária, começando e terminando no mesmo dia, um  atleta poderá jogar uma 

edição por duas equipes, desde que seja em dias diferentes, observadas as condições de enquadramento da idade e 

a necessidade de inscrição e credenciamento prévio. 

4.18 - A tolerância de atraso para o horário marcado na tabela, será de 05 minutos, visto que é uma competição de 

tiro curto, e ter uma tolerância maior prejudicaria o andamento da competição, entre uma partida e outra, as 

equipes não devem deixar o local de jogos. 
 

- 5 –TOLERÂNCIA E ACRÉSCIMO NO TEMPO DE JOGO 

5.1 O tempo de tolerância para atraso será de 05 (cinco) minutos, a partir do horário marcado para a partida. 

5.2 O árbitro poderá prorrogar o tempo de jogo a seu critério caso ocorram interrupções durante o jogo. 
 

- 6 - DETALHES DA PARTIDA 

1) Arbitragem – Cada jogo contará com 02 árbitros e 01 mesário. 

2) Um árbitro será o principal e cabe a ele resolver todas as questões duvidosas do jogo. 

4) Na súmula constarão o nº  e nomes dos atletas que deverão estar em de acordo com a realidade em campo. 

5) Não poderá existir 02 (dois) jogadores com o mesmo número. 

6) Nenhum jogador pode mudar o número durante a partida. 

7) A equipe mandante tem prioridade na escolha do uniforme, cabendo a obrigação da troca a equipe visitante. 

8) Mandante e visitante são determinadas na confecção das tabelas, pela organização. 

9) As equipes deverão formar para entrar em campo juntamente com os árbitros. 

10) As equipes deverão se cumprimentar obrigatoriamente antes e depois dos jogos. 

11) As equipes serão responsabilizadas pela conduta dos seus simpatizantes e familiares presentes no complexo 

esportivo. 
 

- 7 -  CONTROLE DAS IDADES 

7.1  -  Todas as equipes são responsáveis pelos dados preenchidos na ficha de inscrição no site. 

7.2 - Todos os atletas deverão apresentar documentação de identidade original com foto no momento do 

credenciamento, que realizado na 1ª partida do dia de cada equipe (RG ou Passaporte) 

7.3 - A organização fará a conferência entre os dados preenchidos e a documentação original. 

7.4 - Jogadores não listados na ficha entregue a organização não estão habilitados a participar das partidas, e não 

constarão da súmula. 

7.5 -  A equipe que se utilizar de jogadores não inscritos será punida com a perda dos pontos, podendo ser excluída 

da competição. 
 

- 8 -  CAMPOS DOS JOGOS 

1) Todos os campos são de grama natural. 

2) Todos os campos atendem as especificações de tamanho e marcações das regas oficiais do Soccer Seven. 

- 9 - COMISSÃO ARBITRAL 

1) Todos os assuntos relacionados diretamente com os jogos serão julgados e decididos pela Comissão Arbitral, 

nomeada pela organização do evento. 



2) Esta comissão é responsável pela formulação de tabelas, mudanças de horários, determinação dos cabeças de 

chaves, resolver questões referentes aos jogos, julgar protestos, e quaisquer acontecimentos ou dúvidas que 

envolva as equipes. 

3) Protestos deverão ser apresentados por escrito, no prazo de 30 minutos após o término da partida a qual deseja 

questionamento. Não serão aceitos protestos referentes a decisões do árbitro durante o jogo. 

4) A comissão será formada por 03 membros 

5) Suas decisões não cabem recursos. 
 

- 10 - SUSPENSÕES 

1 - Atletas expulsos devem cumprir suspensão automática: 

a) Somente em casos mais graves a Comissão poderá julgar a suspensão por mais jogos, ou até mesmo a exclusão 

do campeonato. (quando relatado caso gravissimo pelo árbitro). 
 

2) Cartões Amarelos não são cumulativos. 

a)Caso haja a necessidade de aplicar um segundo cartão amarelo para o mesmo jogador, o árbitro deverá mostrar 

o vermelho. 

b) Se um jogador suspenso entrar em campo a equipe será punida com a perda dos pontos. 
 

- 11 -  WO 

1) Se a equipe não comparecer ao campo de jogo devidamente uniformizada e equipada para a partida em até 05 

(cinco)  minutos após o horário marcado, será atribuída à mesma a derrota pelo placar de 0 – 3.  

2) Se a equipe não comparecer com no mínimo 06 atletas para o início da partida, também será atribuída à mesma 

a derrota pelo placar de 0 – 3. 

3) Se uma equipe repetidamente não comparecer nos jogos, a mesma pode ser excluída do campeonato. 

4) Se uma equipe usar jogadores não credenciados ou com idade superior a da categoria. 
 

- 12 – DAS PREMIAÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS 

12.1 - INDIVIDUAIS – Troféus para artilheiros e goleiro destaque de cada categoria, somente na série ouro. 

12.2 - COLETIVAS – Troféus e medalhas para campeão, vice campeão de todas categorias, nas série ouro e prata. 
 

- 13 - NORMAS DE CONDUTA 

a) Os representantes das equipes são responsáveis pelo comportamento de todos os seus atletas, pais e torcedores 

durante todo o período do campeonato e em todas as instalações desportivas, e, em caso de necessidade o mesmo 

deve intervir e ajudar a organização a resolver a situação qualquer que seja, envolvendo atleta, pai, ou torcedor. 

b) Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas por membros de comissão técnica no complexo desportivo. 

d) A violação dessas normas de conduta pode acarretar em exclusão do membro da equipe e ou da equipe do 

campeonato. 
 

- 14 – CASOS OMISSOS 

Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pela organização.  
  

FORMA DE DISPUTA 

CATEGORIAS SUB 7, 10, 12 E 13 
06 Clubes / Dois grupos - A e B 
Primeira fase 
As equipes do grupo A enfrentam as equipes do grupo B em turno único. 
 

Classificação da primeira fase 
Os 1º colocado de cada grupo estarão classificados direto para semifinal 
Os 2º e 3º colocados de cada grupo estarão classificados para quartas de finai 
 

Quartas de finais 
Quarta de final 01 - 2º do Grupo A x 3º colocado do grupo A  
Quarta de final 02 - 2º do Grupo B x 3º colocado do grupo B 
 

Semifinal 
1º Colocado do grupo A do x vencedor das Quartas de Finais 01 
1º Colocado do grupo B do x vencedor das Quartas de Finais 02 



 

Final 
Final Série Ouro - Vencedor semifinal 01 x Vencedor semifinal 02 
Final Série Prata -  Perdedor semifinal 01 x Perdedor semifinal 02 
 
 

FORMA DE DISPUTA 

CATEGORIAS SUB 09 e 11 

10 Clubes /03 grupos  

2 grupos com 3 equipes cada - denominados Grupo A e Grupo B 
1 Grupo com 4 equipes, denominado Grupo C 
 

Jogos da primeira fase 
Grupo A e Bse enfrentam um contra o outro, em turno único. 
Grupo C as equipes se enfrentam dentro do grupo em turno único. 
 

Classificação na primeira fase 
Classificam para próxima fase (série Ouro) as 1ª colocadas de cada grupo A, B e C, e a 1ª melhor 2ª 
colocada entre os grupos A, B e C, direto para semifinal ouro. 
 

Classificam para próxima fase (série Prata) as 2ª e 3ª colocadas entre os grupos A, B e C, e as 1ª e 2ª 

melhores 3ª colocadas entre os grupos A, B e C, direto para semifinal Prata 
 

Semifinais Ouro 
Semifinal 01 - 1º colocado do grupo A x 1º colocado do grupo C 
Semifinal 02 - 1º colocado do grupo B x 1º melhor 2º colocado entre os grupos A, B e C 
 

Semifinal Prata 
Semifinal 01 - 2º melhor 2º colocado grupos A. B e C x 1º melhor 3º colocado grupos A. B e C 
Semifinal 02 -  3º melhor 2º colocado grupos A. B e C x 2º melhor 3º colocado grupos A. B e C 
 

Final 
Final Série Ouro - Vencedor semifinal 01 x Vencedor semifinal 01 
Final Série Prata - Vencedor semifinal 01 x Vencedor semifinal 01 
 

FORMA DE DISPUTA 

CATEGORIAS SUB 08 

12 clubes  
4 grupos com 3 equipes cada 
 

Primeira Fase 
As equipes se enfrentam em turno único – jogando um grupo contra outro, sendo as equipes do grupo A, 
enfrentam as equipes do grupo B e as equipes do grupo C enfrentam as equipes do grupo D. 
 

Classificação na primeira fase 
As equipes 1ª colocadas de cada grupo vão direto para semifinal Ouro 
As equipes 2ª colocadas de cada grupo vão direto para semifinal Prata 
As equipes 3ª colocadas de cada grupo vão direto para semifinal Bronze 
 

Semifinais Ouro  
Semifinal 01 - 1ª colocada do grupo A x 1ª colocada do grupo D 
Semifinal 02 - 1ª colocada do grupo B x 1ª colocada do grupo C 
 

Semifinal Prata 
Semifinal 01 - 2ª colocada do grupo A x 2ª colocada do grupo D 
Semifinal 02 - 2ª colocada do grupo B x 2ª colocada do grupo C 
 

Semifinal Bronze 
Semifinal 01 - 3ª colocada do grupo A x 3ª colocada do grupo D 
Semifinal 02 - 3ª colocada do grupo B x 3ª colocada do grupo C 
 
 



Finas 
Final série Ouro - Vencedor semifinal 01 x vencedor semifinal 02 
Final série Prata -  Vencedor semifinal 01 x vencedor semifinal 02  
Final série Bronze - Vencedor semifinal 01 x vencedor semifinal 02 
 

 

 
 


