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TORNIO 83 FUT7 - 2017 
REGULAMENTO GERAL 

 
 
 
A COPA HIPICA BALL está em conformidade com a legislação e as regras do Futebol 7 Society 
oficiais e ditadas pela Confederação Nacional de Futebol 7 e demais regras que regem esta 
competição. 
 
 
1 – Promoção/Realização: 
 
1.1 BS7 Eventos Esportivos 
 
2 – Objetivos: 
 
2.1- Estimular a prática de Esportes na sociedade, dando oportunidade aqueles que nunca 
participaram de competições e continuidade daqueles que já participaram e/ou participam; 
 
2.2- Desenvolver o intercâmbio sócio-cultural-esportivo, entre equipes e alunos, estabelecendo 
uma união segura entre as Escolas, exaltando a prática desportiva como instrumento de 
formação de personalidade, e fazendo surgir novos valores. 
 
2.3-Uma competição de forma lúdica que visa à interação dos participantes.   
 
3 – Categorias e Divisões: 
    

• MASCULINO ADULTO 

 

4 – Datas: 
 
4.1 – Inscrição das Equipes : até dia 07/08/2017 
4.3 – Início da Competição : dia 11/08/2017 
4.4 – Previsão de Término : Outubro/2017 
 
5 – Local dos Jogos: 
 
 5.1 - O local dos jogos será na quadra Hípica Ball, Endereço Av. Firmo de Matos nº 12 – Jardim 
Riacho, Contagem jogos dia de semana anoite a partir da 20:00.     
   
6 – Inscrições Equipes: 
 
6.1 – As equipes terão que confirma a inscrição até o dia 07 de Agosto de 2017 através do e-
mail eventosesportivosbh@gmail.com e ou telefone (31)99237 3360 TIM (31)99237 3445 TIM 
 
6.2 – O atleta só poderá participar da partida mediante apresentação da carteira de identidade. 
“A Taxa de Inscrição é de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) por equipe”, que deverá ser 
pago a combinar com a Organização. A Taxa de jogo por partida e por equipe será de R$ 
140,00, que devera ser paga antes da partida. 
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7 – Disciplina: 
 
7.1 – Será exigido o máximo de disciplina de todos os atletas, professores, organizadores, 
familiares e árbitros; 
 
7.2 – Um atleta ou dirigente ficará automaticamente suspenso, quando receber: 
  
7.2.1. – 01 (um) cartão vermelho (expulsão)  
 
7.2.2. – 02 (dois) cartões amarelos (advertências). 
 
7.3 – O cumprimento da suspensão automática é de responsabilidade exclusiva de cada equipe 
participante, independente de comunicação oficial e de julgamento, e, a indevida participação 
do atleta suspenso implica na perda do(s) ponto(s) da partida em questão, com atribuição dos 
pontos ganhos à equipe adversária. 
 
7.4 - Toda terça feira após a realização das rodadas, será feita uma reunião da comissão 
organizadora, para decidir sobre assuntos pertinentes a copa e na quarta feira será enviado por 
e-mail decisões, punições, resultados, classificação, artilharia, entre outros. 
 
 
8 – Direção / Coordenação / Arbitragem: 
 
8.1 – A direção e coordenação da COPA HIPICA BALL - 2017 serão de responsabilidade da 
Organização; 
 
8.2 – Os árbitros serão contratados pela Organização. 
 
8.3 – Membros da Coordenação: 

• Sabrina Alves 
• Bárbara Andréia 

 
 
9 – Uniformes: 
 
9.1 – Cada equipe deverá comparecer devidamente uniformizada, ou seja:  

• Camisas iguais e numeradas, e de preferência calções de cores iguais, caneleiras e 
meias de cores iguais; 

 
9.2 – Os goleiros deverão se apresentar com uniformes de cores diferentes, desde que não seja 
das mesmas cores da equipe adversária; 
 
9.3 – As equipes deverão informar no ato da inscrição as cores dos uniformes a serem usados 
durante a Copa, casos contrários não serão aceitos reclamações ou recursos do mesmo. 
 
 
10 – Premiação: 
 

• 1º lugar o valor de R$1.500,00, troféu e medalhas. 
• 2º lugar o valor de R$700,00, troféu e medalhas. 
• Artilheiro, troféu 

O artilheiro será aquele que fizer o maior número de gols dentro da competição, em 
caso de empate o critério de desempate será aquele que estiver na equipe 
disputando a final. 
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• Defesa menos vazada, troféu  
A defesa menos vazada será que sofrer o menor numero de gols (entre as 4 equipes 
finalistas) em caso de empate será dado a equipe melhor colocada.  

 
11 – Critérios de Desempate: 
 
11.1 – Em caso de empate por pontos ganhos serão adotados os seguintes critérios pela 
ordem: 
  
 1º - Maior soma de pontos; 
 2º - Maior numero de vitorias; 
 3º - Melhor saldo de gols; 
 4º - Gols pros; 
 5º - Confronto direto; 
 6º - Sorteio entre as equipes (feito pela organização da competição, com a presença dos 
representantes envolvidos). 
 
12 – Considerações Gerais: 
 
 
12.1 – A COPA HIPICA BALL está em conformidade com a legislação e as regras do Futebol 7 
Society oficiais e ditadas pela Confederação Nacional de Futebol 7  e demais regras que regem 
esta competição. 
 
12.2 – O sistema a ser disputado será definido após o fechamento da quantidade de equipes 
participantes. 
 
12.3 - Cada clube participante poderá relacionar na ficha de inscrição, um número máximo de 
20 (VINTE) atletas, sendo que, a referida ficha, será recebida na primeira rodada, não sendo 
permitida a inclusão ou substituição de atletas após o prazo previsto para inscrições. Salvo em 
caso de declaração medica para substituição. 
 
12.4 – O Tempo de Jogo será de 25 minutos cada período totalizando o tempo de jogo de 50 
minutos. 
 
12.5 A taxa de jogo deve ser paga obrigatoriamente antes da partida. 
 
12:6 – È obrigatório a apresentação de um documento oficial com foto de cada atleta. 
 
12.7 – Cada equipe terá direito a 01 (um) pedido de tempo técnico em cada período, com 
duração de 01 (um) minuto; 
 
12.8 – O número de substituição será livre; 
 
12.9 – Toda e qualquer comunicação da Coordenação da COPA HIPICA BALL será feita através 
de Boletim Oficial, e-mail e por telefone em casos extraordinários; 
 
12.10 – O Professor ou atleta que ferir as normas regulamentares, disciplinares ou ético-
desportivas, dentro ou fora da competição, será desclassificado do Torneio; 
 
12.11 – Caso as cores dos uniformes se prestem a estabelecer confusão, um sorteio deverá 
indicar a equipe que mudará o uniforme; 
 
12.12 - As equipes devem chegar com 30 minutos antes do horário de jogo, para providencia a 
troca de uniforme e apresentar a pre-sumula com os documentos dos atletas para o 
representante da partida (mesário). 
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12.13 - A organização oferece a bola de jogo que será apresentada em congresso. Cada equipe 
devera apresentar sua bola para aquecimento em quadra. 
 

12.14 - Será expressamente PROIBIDO orações / rezas em quadra! No início e ao término da 
partida. Todo tipo de ato religioso deverá acontecer nas dependências externas ao campo de 
jogo. Caso a equipe insista em praticar o ato, o capitão será advertido com cartão amarelo, 
podendo ser tanto no início quanto ao término da partida. 

 
12.15 – A Organização da COPA HIPICA BALL, não se responsabiliza por acidentes que 
ocorrerem com atleta/professores ou que estes venham a ocasionar a terceiros, antes, durante 
ou depois de qualquer partida; 
 
12.16 – As equipes participantes deverão zelar para que as finalidades e objetivos da COPA 
HIPICA BALL sejam observados durante todo o seu transcurso, bem como empenhar-se no 
cumprimento deste Regulamento; 
 
12.17 - È obrigatório o uso da caneleira, a não utilização será punido com cartão amarelo. 
 
12.18 – Caso ocorrer vitória por WXO, além de 03 (três) pontos ganhos, será aplicado o escore 
convencional de 03x00 a favor do vencedor. 
 
12.19 – Em caso de WXO o saldo de gols vai para o capitão da equipe. 
 
12.20 – Será aplicado o WXO, quando uma das equipes não se apresentar para o jogo ou se 
apresentar após o tempo de tolerância previsto de no máximo de 15 (quinze) minutos somente 
para primeira partida do dia e/ou apresentar com número insuficiente de atleta e por este 
motivo não se realizar a partida; salientando-se que além da penalidade poderá ser eliminada 
ou não da Copa, de acordo com a justificativa apresentada por escrita, após análise da 
Organização; 
 
12.21 – Qualquer outro motivo de paralisação de uma partida será obedecido o que dispuser 
comissão de Arbitragem. 
 
12.22 - Cartão Amarelo: O atleta advertido será substituído imediatamente, e deve deixar o 
campo de jogo pela zona de substituição, permanecer na área de reserva, podendo retorna 
após 2(dois) minutos de bola rolando. 
O técnico da equipe será avisado pelo representante da partida. 
 
12.23 – Cartão Vermelho: O atleta expulso devera deixar o campo de jogo, e não poderá 
permanecer na área de reserva. Sua equipe ficara com atleta a menos ate o final da partida. 
 
12.24 – Nas Fases Eliminatórias, as partidas que terminarem empatadas no tempo normal será 
decidido em cobranças de pênaltis, sendo a primeira série 03 (três) cobranças alternadas para 
cada equipe, se necessário cobranças de um em um até que saia o vencedor; 
 
12.25 – Apenas os cartões amarelos serão zerados para a segunda fase. Em caso de um 
segundo amarelo ou cartão vermelho, na ultima rodada da primeira fase, o atleta devera 
comprimir a suspensão normalmente. 
 
12.26 – As equipes participantes poderão fazer recursos até o prazo máximo de 24 horas após 
a partida, via e-mail. 
 

12.27 - Será considerada briga generalizada a participação de 2 ou mais atletas envolvidos, 
conforme relato em sumula. A equipe envolvida será excluída da competição.(Não cabe recurso 
para este)  
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12.28 – Agressão física, verbal ou outros a árbitros, membros da comissão ou qualquer um 
envolvido na organização da COPA, mesmo que esse ato seja cometido por apenas 1 (um) 
atleta. O fato será julgado pela comissão organizadora e analisado a gravidade do fato. 
Podendo a equipe perder 3 pontos ou a eliminação do atleta e ate mesmo a eliminação da 
equipe. (não cabe recurso para este). 

 

12.29 – Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela COMISSAO 
ORGANIZADORA, utilizando a legislação desportiva Estadual e Federal. 

 
13 – Recomendações das regras: 
 
13.1 – O goleiro poderá em receber a bola utilizando as mãos do jogador de sua equipe salvo 
se for involuntário, de cabeça ou peito também involuntário. Mas poderá utilizar os pés quantas 
vezes quiserem,  
 
13.2 – O lateral e o escanteio deverão ser batidos com as mãos e estando os pés juntos no 
chão, caso o atleta levante um dos pés na hora do arremesso, o lateral ou escanteio deverá ser 
revertido para a outra equipe. Lembrando que não poderá pisar dentro da quadra para o 
arremesso. 
 
13.3 – Em cada período, ou seja, (1º tempo e 2º tempo), cada equipe terá direito há 1 minuto 
por período em forma de pedido de tempo. 
 
13.4 – Não será permitido iniciar a partida sem que as equipes tenham, no mínimo 7 (sete) 
atletas em campo, sendo 06 atletas de linha e 01 goleiro. 
 
13.5 – Caso a bola atinja a rede no alto à bola devera ser levada pra lateral e será cobrada pela 
equipe de direito. 
 
13.6 – Em cada período, as equipes poderão cometer ate cinco faltas, lembrando que no 
society não existe falta de dois lances, todas serão diretas com barreira. Após a quinta falta a 
sexta em diante será shoot out.  
 
13.7 – Cartão amarelo: Quando um atleta colocar a mão na bola proposital a fim de cortar a 
direção da bola ou utilizar o artifício de carrinho, o mesmo recebera cartão amarelo e sairá da 
partida por dois minutos podendo repor a equipe com outro jogador. 
 
13.8 – Cartão vermelho: Quando um atleta receber um cartão amarelo por um motivo e 
receber outro cartão amarelo pelo mesmo motivo. O atleta estará desclassificado da partida e a 
equipe não poderá colocar outro atleta em seu lugar ficando sem um jogador ate o final da 
partida. 
 
13.9 – Cada equipe poderá fazer quantas modificações quiser o atleta que sair ou entrar devera 
fazê-lo utilizando o meio da quadra. O atleta que entrar deverá esperar o atleta sair 
completamente da quadra assim efetuar a troca. O arbitro não precisa autorizar a entrada e 
saída dos atletas.  
 
13.10 – O goleiro fazendo a defesa com as mãos firmes, não poderá fazer o uso dos pés para 
chutar a bola, se o fizer será falta contra a equipe. 
 
 
 
Contagem, 27 de Julho de 2017 
 
À ORGANIZAÇÃO. 
 
 


