
 

 

 
 

LIGA PB INDEPENDENTE DE FUT7  
REGULAMENTO – 2018 

 
 I - DENOMINAÇÃO, FINALIDADE E EQUIPES PARTICIPANTES.  
 
Artigo 1º - A LIGA PB INDEPENDENTE DE FUT7 – tem por finalidade congregar e ampliar 

o Futebol Society, meio de lazer e prática sadia do esporte. 

 II – DA ORGANIZAÇÃO  

Artigo 2º - Caberá Organização:  
a) Controlar e zelar por toda a documentação do evento; 
b) Punir todo e qualquer ato de indisciplina.  
 
III - DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO  
 
Artigo 3º - Os jogos estarão compreendidos entre os meses de Fevereiro a Maio (Copa 
Paulo Henrique Fut 7) e Agosto a Novembro (Campeonato PB) de cada ano. As rodadas 
serão realizadas aos sábados e. 
  
Parágrafo 1º - A cargo da Organização poderá ser marcado jogos em outras datas, locais, 
e / ou horários (jogos adiados, atrasados, etc.). 
 
 IV – DAS EQUIPES PARTICIPANTES  
 
Artigo 4º - Poderão inscrever-se, escolas de futebol, clubes, projetos sociais, equipes e 
colégios.  
 
Artigo 5º - As inscrições das equipes, atletas e comissão técnica, deverão ser feitas em 
papel timbrado específico do evento conforme o convite. 
 
 Artigo 6º - A inscrição de atletas e membros da comissão técnica poderá ser feita até 
15 dias antes do início de cada evento. Será também considerado como inscrito o atleta 
ou membro da comissão relacionado em súmula até a data final para inclusão de 
inscrições, porém, será obrigatória a entrega da ficha de inscrição para regularização. 
 
Parágrafo 1º - As fichas de inscrições deverão ser entregues a comissão organizadora 
até o tempo previsto no calendário. As inscrições dos atletas somente serão aceitas 
devidamente preenchidas e mediante apresentação do RG original, CLT, Passaporte, ou 
CNH e suas cópias anexa a ficha que deverá está assinada pelo RESPONSÁVEL. Carteira 
de Estudante apenas será aceita para as categorias Sub5, Sub7, Sub9 e Sub11.  
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Artigo 7º - As categorias em disputa serão:  
 
a) Do Sub 09                               2 tempos de 12 minutos  
b) Do Sub 11 ao sub 15            2 tempos de 15 minutos  
c) Adulto -                                   2 tempos de 25 minutos  
d) Feminino -                              2 tempo de 15 minutos  
 
 
V - DAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS:  
 
Artigo 8º - Cada equipe/categoria poderá inscrever um mínimo de 10 (dez) atletas, 
porém, para cada partida conforme livro de Regras, 07(sete) é o número mínimo de 
atletas e 15 é número máximo. As equipes poderão completar o número máximo de 
inscrições/atletas permitido para o Campeonato que durará toda primeira fase de cada 
competição. Após a data prevista não será permitido inclusões mesmo que a equipe não 
tenha completado o número máximo de inscritos. Não é permitido substituição de 
inscrições. Poderá ser inscritos em cada equipe técnicos, preparadores físicos e 
massagistas em número ilimitado, porém, para cada partida poderá atuar 01 (um) 
técnico e 01 (um) auxiliar técnico ou preparador físico devidamente registrado. 
 
 Artigo 9º - As equipes poderão completar a categoria acima com atletas da categoria 
abaixo sem restrição de quantidade de atletas.  
OBS: A utilização de atletas com idade acima da categoria é rigorosamente proibida.  
 
Artigo 10º - No ato das inscrições, entende-se que os atletas e dirigentes são 
conhecedores das leis esportivas e do regulamento geral do campeonato, e assim sendo, 
assumirão as consequências que deles possam surgir.  
 
Artigo 11º - A súmula será apresentada a cada rodada pela comissão organizadora da 
Liga e cabe a cada agremiação a responsabilidade de apresentar toda a documentação 
dos seus atletas. 
 
Parágrafo 1º: É de total responsabilidade das equipes o controle e conhecimento dos 
atletas e membros da comissão inscritos, havendo atuação de atletas irregular a equipe 
será passível de punição. 
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VI – DAS TAXAS  
 
Artigo 12º - A inscrição de equipes deverá ser efetuada através de ficha preenchida, com 
assinatura do responsável pela equipe e mediante ao pagamento do valor da taxa de 
inscrição conforme convite.  
 
Artigo 13º - WO ou quaisquer outras ocorrências/imprevistos não isenta a equipe do 
pagamento da taxa de jogo. 
 
 VII – PARTIDAS  
 
Artigo 14º - As partidas serão regidas pelo livro de regras da CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL. 
 
 Artigo 15º - Forma de Disputa; 
 
Parágrafo 01º - 1º Fase: A formula de disputa da competição será de acordo com o 
número de equipes participantes, podendo ser disputada em grupos ou todas as equipes 
jogando entre si. 
 
Parágrafo 02º: As equipes jogarão na segunda fase em forma de mata - mata. Nesta 
fase não haverá vantagem, ocorrendo empate a disputa será na cobrança de shoot 
out, três cobranças por equipe de forma alternada e persistindo o empate cobrança 
única por equipe de forma alternada até que se conheça a equipe Campeã. 
 
Artigo 16º - É obrigatório o uso de uniformes devidamente numerados, bem como tênis 
ou chuteira de society, caneleira e tarja de capitão;  
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Parágrafo 1º- Os membros da comissão técnica deverão estar devidamente 
uniformizados, com camisas de meia manga ou manga comprida, calça comprida ou 
bermuda e tênis ou chuteiras, conforme as Regras Oficiais da CNF7. É proibido 
permanecer no campo usando chinelos, camiseta regata etc.  

 
Artigo 17º - Só será permitida presença em campo ou no banco de reservas, de atletas, 
bem como técnico, preparador físico ou massagista do respectivo time e categoria, 
devidamente inscritos e identificados; e ou autorizados pela organização.  

 
Artigo 18º - Somente a organização do campeonato caberá a decisão de adiar, cancelar 
ou não uma rodada. 



 

 

 
 
 Artigo 19º - Critério de pontuação, para categorias:  
 

a) Vitória: 03 (três) pontos; 
b) Empates: 01 (um) ponto; 
c) Derrota: 0 (zero) ponto;  
d) W.O.: vitória com o placar de 3X0 para a equipe que compareceu.  
 
OBS.: A classificação da primeira fase se dará pela soma da pontuação por 

equipe/categoria.  
 

Artigo 20º - Critério de desempate para 1ª (primeira) fase Classificação: 
 

a) PG - pontos ganhos;  
b) NV - número de vitórias; 
c) SG - saldo de gols; 
d) GP - Gols pró; 
e) CD – Confronto direto; 
  f) NCD - número de cartões disciplinares durante todo o campeonato, (PESO: 

AMARELO 01 e VERMELHO 03); 
g) Sorteio.  
 

Artigo 21º - Serão premiados:  
 
a) Série Ouro: 1º e 2º lugares de cada categoria troféu e medalhas.  
b) Taça Prata: 1º  lugar de cada categoria troféu e medalhas (Catégorias de Base).  
c) Goleiro menos vazado de cada categoria; Troféu.  
d) Artilheiro de cada categoria; Troféu 
e) Melhor Técnico de cada categoria; Troféu 
 

Artigo 22º - Os Campeonatos terão início nas datas informadas pelo calendário, salvo 
problemas que torne necessária extensão do campeonato. 
 
 Artigo 23º - Será considerado WO quando uma equipe: 
 

a) Não comparecer no campo de jogo; 
 
b) Não se apresentar dentro do horário estipulado no campo de jogo; 
c) Não se apresentar com o mínimo de 07 (sete) atletas em campo que dê                                                        

condições de jogo; 
d) Não se apresentar com o técnico em campo; 
e) Não se apresentar com uniforme completo de atletas e comissão técnica; 
f) Utilizar atleta que não esteja devidamente inscrito; 
g) O não pagamento da taxa de jogo.  



 

 

 
h) Não cumprimento da equipe referente à multa por penalidades.  
 

Artigo 24º - Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos após o horário em tabela apenas 
para a primeira partida da rodada, para as demais partidas a tolerância será de 05 (cinco) 
minutos após o horário em tabela, salvo ocorrências a ser avaliada pela organização. 
 

A equipe que não apresentar condições de jogo no horário estipulado em tabela 
caberá a organização avaliar o ocorrido e aplicar ou não a derrota por WO.  
 
Artigo 25º - A equipe que for eliminada da competição ou não cumpri a tabela conforme 
divulgação, não caberá devolução de valores ou isenção da multa por WO, podendo 
ainda ser passível de outras punições. LIGA PARAIBA DE FUT7 – REGULAMENTO – 2017.  

 
Artigo 26º - Todos os representantes das equipes, técnicos, massagistas, atletas e 
torcedores são passíveis de punição, sendo a equipe responsável pelas atitudes dos 
mesmos.  

 
VIII – DAS PENALIDADES  

 
Artigo 27º - Penalidades para infrações disciplinares dos atletas:  

 
a) Infrações punidas com cartões em campo de jogo serão executadas conforme 

a regra oficial da modalidade.  
 

Artigo 28º - Penalidades por acúmulo de cartões:  
 
            a) 03 Cartões Amarelos – suspensão de 01 jogo 
            b) 01 Cartão Vermelho - suspensão automática do próximo jogo, na reincidência 
a pena será dobrada. 
            c) A suspensão por um determinado cartão, não elimina os recebidos 
anteriormente. O atleta poderá cumprir até 02 (dois) jogos de suspensão caso acumule 
os 02 (dois) tipos de cartões; 
            d) Em nenhuma fase os cartões serão zerados;  
            e) Na reincidência as penalidades serão dobradas. Ex. 06 cartões amarelo punição 
de 02 jogos e assim sucessivamente.  
 
Parágrafo 1º - As punições serão feitas de acordo com os relatórios dos oficiais de 
arbitragem, delegados, membros Liga, legais ou nomeados por ela e enquadrado nos 
Artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva CBJD, nos Artigos desse regulamento 
e se necessário pelo Estatuto e Código Desportivo.  
 
Parágrafo 2º - Todas as pessoas devidamente registradas neste Campeonato são 
passíveis de punição estando ou não dentro de campo, basta estar na praça esportiva 
para se tornar passível de punição a qualquer momento.  



 

 

 
 
 
Artigo 29º – Desrespeitar e reclamar por gestos ou palavras, ofender moralmente 
oficiais de arbitragem, delegados, membros da Entidade Organizadora, legais ou 
nomeados por ela.  
 
Artigo 30º – Praticar vias de fatos contra os oficiais de arbitragem, delegados, membros 
da Entidade Organizadora, legais ou nomeados por ela.  
 
Artigo 31º – Assumir nas praças de desportos, atitude inconveniente ou contrária à 
moral desportiva, em relação a componentes de sua equipe, equipe adversária, ou em 
relação à entidade organizadora e seus dirigentes.  
 
Artigo 32º – Praticar via de fatos contra companheiros de equipe ou componente de 
equipe adversária. 
 
Artigo 33º – Participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a competição. Podendo 
ainda a equipe perder os pontos ou ser excluída. LIGA PB INDEPENDENTE FUT 7 - 
REGULAMENTO – 2018.  
 
Artigo 34º – Manifestar-se de forma desrespeitoso ou ofensivo contra membros da 
Organização, ou ameaçá-los de mal injusto e grave. 
 
 Artigo 35º – Invadir o campo antes durante, no intervalo ou depois do jogo, com o 
propósito de ofender, discutir, tirar satisfações com os oficiais de arbitragem, delegado, 
membros da Organização, legais ou nomeados por ela.  
 
Artigo 36º – Tentar agredir oficiais de arbitragem, delegado, membros da Entidade 
Organizadora, legais ou nomeados por ela.  
 
 
Artigo 37º – Praticar ato de hostilidade contra o adversário.  
 
Artigo 38º – A equipe que não der condição de jogo, até o final do tempo regulamentar. 
Punição: Perdedora do jogo e será julgada, passível de punições maiores.  
 
Artigo 39º – A equipe que simular o famoso cai – cai durante a partida. Punição: 
Perdedora dos pontos do jogo e será julgada, passível de punições maiores.  

 
Artigo 40º – A equipe que realizar a partida sem que o atleta esteja devidamente 
inscrito. Punição: Perda dos pontos da partida sendo o placar alterado para D.T. (Derrota 
Técnica) e ainda está passível de punições maiores.  
 



 

 

Artigo 41º – A equipe infratora nunca poderá ser beneficiada, além de o caso ter 
apreciação da C.J.D. Salientando que não será aceito em hipótese alguma arranjos de 
resultados.  
 
 
Obs: Qualquer irregularidade percebida, pela equipe de arbitragem, membros da 
Organização, organização da competição, poderá ser encaminhado oficio para a C.J.D e 
o mesmo poderá tomar as decisões cabíveis necessárias para salvaguardar o correto 
andamento da competição.  
 
Artigo 42º – Proceder de forma desleal ou inconveniente durante a competição, dirigir-
se aos oficiais de arbitragem após o jogo terminado ainda dentro do campo, para 
reclamações, satisfações ou atitudes antidesportivas. 
 
Parágrafo 1º - O enquadramento será feito pelo quadro de representante legais da 
Entidade Organizadora/Comissão Disciplinar destas entidades ou JUNTA DISCIPLINAR 
DESPORTIVA PARA FINS ESPECÍFICOS DESTA COMPETIÇÃO.  
 
Parágrafo 2º - Será levado em consideração o histórico de cada pessoa/equipe para se 
definir a quantidade de jogos nas punições ou até exclusão.  

 
Parágrafo 3º - Todo participante do jogo que for relatado por agressão a adversário, 
oficiais, membros da Organização, legais ou nomeados por ela, SERÁ ELIMINADO 
AUTOMATICAMENTE da Competição e será julgado sendo passível de punições 
maiores.  

 
IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  

Artigo 43º - À equipe inscrita caberá a responsabilidade dos exames e assistência médica 
a seus atletas, antes, durante e depois das partidas. 

 
 
 
 
Artigo 44º - A Organização não se responsabilizará por acidentes ocorridos com 
participantes do Campeonato, ou por estes ocasionados a terceiros, antes, durante e 
depois das partidas.  
 
Artigo 45º - As arbitragens estarão a cargo da Entidade Organizadora.  

 
Artigo 46º - Os oficiais de arbitragem, delegados, membros da LIGA, legais ou nomeados 
por ela, entregarão relatórios até 01 (um) dia útil após o jogo.  

 



 

 

Artigo 47º - A Organização publicará dentro do prazo de 15 dias úteis após a data da 
ocorrência as punições dos atletas envolvidos em relatórios dos oficiais de arbitragem, 
delegados e membros da Organização, legais ou nomeados por ela. 

 
 
 
Parágrafo 1º - Todas as explicações pertinentes a regra, classificação, punições, só terão 
validade se emitidos pela Organização por escrito. Recursos do tipo: falaram, disseram, 
eu acho e coisas do tipo, (extraoficial) não produzirão efeito algum. 

 
Artigo 48º - Caberá recurso contra irregularidades observadas durante a realização das 
partidas, sempre que uma equipe provar que outra deixou de cumprir o presente 
regulamento.  

 
Parágrafo 1º - Só será aceito recurso na seguinte forma: A equipe devera redigir 
documento especificando sua solicitação, recolher junto a LIGA taxa de recurso no valor 
de R$ 50,00 até as 16:00 hs do primeiro dia útil posterior a realização da partida. 

 
 Parágrafo 2º- À Organização cabe o direito de exigir toda a documentação necessária 
para a defesa da equipe dentro de um prazo estipulado. Caso o reclamante não entregue 
esta documentação, será declarado improcedente. 

 
 Parágrafo 3º- As decisões da Organização serão irrevogáveis, não cabendo recurso a 
nenhum outro órgão esportivo ou de justiça comum.  

 
Parágrafo 4º- Toda comunicação com as equipes será feita através de comunicados na  
Entidade Organizadora ou afixados pela mesma em local de acesso em competições, ou 
via e-mail, comunicando 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 Coordenador geral da 
Organização da Campeonato, para saber se haverá julgamento ou houve ocorrências e 
deverão perguntar se haverá Enquadramento, qual será horário e dia.  

 
 
Artigo 49º - As interpretações e casos omissos no presente regulamento serão 
resolvidos pelos departamentos competentes da Organização ou C.J.D., ou JUNTA 
DISCIPLINAR DESPORTIVA, respeitando as leis que regem a modalidade, incluindo o 
Código Desportivo da LIGA, o Estatuto da Confederação, Comunicados Oficiais e Regras 
Oficiais da modalidade. Não serão aceitas reclamações nos locais de jogos, e as mesmas 
deverão ser feitas por escrito, endereçado à Organização ou representantes legais.  
 
Artigo 50º - Todos os participantes serão considerados conhecedores desse 
regulamento e comunicados enviados para esta competição (entende-se enviados por 
e-mail ou postados no site da Organizadora), regras e leis oficiais do Futebol 7 Society. 

 



 

 

Artigo 51º - Equipes eliminadas do Campeonato, por alguns dos itens citados neste 
regulamento, não poderá participar da próxima edição do Campeonato, com a categoria 
punida 
 
 
 
Artigo 52º - As equipes participantes serão avaliadas pela Entidade Organizadora em 
todos os critérios do regulamento geral, podendo ter veto de participação para a 
próxima edição do campeonato. 
 
X - DOS PAGAMENTOS DAS TAXAS: 
 
Artigo 53º - Categoria de base: 

a) R$ 200,00 de Inscrição 
b) R$   65,00 de Taxa de Arbitragem 
c) R$   70,00 de Filiação (Valor anual) 
d) R$   15,00 por atleta para Carteira de Federado. (Esse ano não será cobrado). 

Artigo 54º - Categoria Adulto: 

a) R$ 250,00 de Inscrição 
b) R$ 125,00 de Taxa de Arbitragem 
c) R$   100,00 de Filiação (Valor anual) 
d) R$   15,00 por atleta para Carteira de Federado. (Não será cobrado em 2018). 

Artigo 55º - Categoria Feminino: 

a) R$ 200,00 de Inscrição 
b) R$   70,00 de Taxa de Arbitragem 
c) R$   70,00 de Filiação (Valor anual) 
d) R$   15,00 por atleta para Carteira de Federado. (Não será cobrado em 2018). 

 
OBS: As taxas de inscrição refere-se para o primeiro semestre, podendo ter alterações. 

 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 



 

 

___________________________________________________________ 
                                          Presidente da LPBIF7 

 


