
ETAPA BARRA MANSA – 2021 

REGULAMENTO GERAL SOCCER SEVEN 
SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS 

SEM MÁSCARAS APENAS PARA SE ALIMENTAR 

SERÁ DISPONIBILIZADO VÁRIOS PONTOS COM ALCOOL 70° PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

VAMOS COBRAR QUE TODOS EVITEM AGLOMERAÇÕES  

 

- 01 – REGRAS 
O SOCCER SEVEN será disputado em conformidade com as regras do futebol 7 society e suas adaptações. 
- 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 FASE DE GRUPOS – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
No caso de empate por pontos entre duas ou mais equipes, serão aplicados os critérios na ordem abaixo; 

a) Maior saldo de gols 

b) Maior número de gols marcados 

c) Menor número de gols sofridos 

d) Maior número de vitórias 

e) Confronto Direto 

f) Sorteio (moeda) 

Paragrafo único - Nas fases de Playoffs (eliminatórias) caso uma partida termine empatada no tempo regulamentar, 

não será jogado prorrogação, o jogo será decidido com a cobrança de penalidades, sendo que na fase inicial serão 03 

cobranças para cada equipe, se após o término das 03 crobranças persistir o empate,  deverá iniciar as cobranças 

alternadas até que se conheça o vencedor. 

- 04 - ATLETAS, INSCRIÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E REUTILIZAÇÃO DE ATLETAS  
1) Será permitido, a inscrição de 15 atletas no máximo  

2) As substituições são ilimitadas. 

3) As substituições poder ser feitas com o jogo em andamento. 

4) Todas as substituições devem ser realizadas pela zona de substituição. 

5) Durante a substituição o jogador deverá esperar a saída do outro antes de entrar. 

6) Não será permitido utilizar um jogador em dois clubes diferentes. 

7) Não será permitido utilizar  jogador em duas equipes da mesma categoria no mesmo dia de disputa. 

- 5 – TOLERÂNCIA E TEMPO DE JOGO 
1) O tempo de tolerância para atraso será de 05 minutos, a partir do horário marcado para a partida. 

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

3) O tempo de jogo para todas categorias será dividido em dois períodos iguais, de 15 minutos cada. 

- 7 - DETALHES DA PARTIDA 
01) Arbitragem – Cada jogo será arbitrado por  02 árbitros. 

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

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

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

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

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

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

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



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

10) Os clubes serão responsabilizadas pela conduta dos tletas e familiares presentes no complexo esportivo. 

- 8 -  CONTROLE DE IDADE 
1) Todas as equipes são responsáveis pelos dados preenchidos na ficha de inscrição. 

2) Todos os atletas deverão apresentar documentação de identidade original com foto no momento do 

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

3) A organização fará a conferência entre os dados preenchidos e a documentação original. 

4) Jogadores não listados na ficha entregue a organização não estão habilitados a participar das partidas, e não 

constarão da súmula. 

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

competição. 

- 9 -  CAMPOS DOS JOGOS 
1) Todos os campos são de grama natural. 

2) Todos os campos terão a mesma medida, 45 mts de comprmento e 25 mts de largura. 

- 10 – COMISSÃO DISCIPLINAR 
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 acontecimento ou dúvida que envolva 

as equipes. 

3) Protestos deverão ser apresentados por escrito. Não serão aceitos protestos referentes a decisões do árbitro 

durante o jogo. 

4) A comissão será formada por 03 membros efetivos.Wellington fontes, Eduardo Eteverb  e Fernanda Irineu. 

5) Suas decisões não cabem recursos. 

- 11 – SUSPENSÕES E PUNIÇÕES 
1 - Não existe suspensão automática de um atleta ou membro de comissão técnica por acumulo de recebimento de 

cartão amarelo, o atleta ou ou membro de comissão técnica que receber cartão vermelho, deverá cumprir suspenção 

automática de 01 partida.   

4) Se um atleta ou membro de comissão técnica  suspenso por suspensão automática  entrar em campo a equipe será 

punida com a perda dos pontos, e se isso acontecer em fase elminatória, a equipe será desclassificada. 

- 12 -  WO 
1) Se uma equipe não comparecer ao campo de jogo devidamente uniformizada e equipada para a partida em até 5 

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 na categoria 

que o WO aconteceu. 

- 13 - NORMAS DE CONDUTA 
1) Os representantes das equipes são responsáveis pelo comportamento de todos os seus atletas, durante todo o 

período do campeonato e em todas as instalações desportivas. 

3) Não é permitido fumar e consumir bebidas alcoólicas por membros de comissão técnica dentro do campo 

desportivo. 

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

campeonato. 

 

DIVULGUE ESSAS RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES É PARA TODOS.. 
SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS 

SEM MÁSCARAS APENAS PARA SE ALIMENTAR 

SERÁ DISPONIBILIZADO VÁRIOS PONTOS COM ALCOOL 70° PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 



VAMOS COBRAR QUE TODOS EVITEM AGLOMERAÇÕES 


