
 

 

CAMPEONATO DE FUTEBOL 

SOCIETY MASCULINO LIVRE  

TATU’S  2019 

 

REGULAMENTO  



 
PRINCIPAIS ARTIGOS DO REGULAMENTO  

Art.1º) O Campeonato será coordenado pela comissão organizadora do evento. 

Art.2º). Os representantes das equipes que estão presentes no arbitral referente ao 

Campeonato Society Masculino Livre - Tatu’s  2019, serão considerados conhecedores 

deste regulamento, e assim se comprometem as consequências que dele passam a 

conhecer. 

Art.3º) Todas as decisões e punições tomadas pelos organizadores serão tidas como 

irrevogáveis. 

Art.4º) O objetivo do Campeonato Society Masculino Livre - Tatu’s 2019 é de promover 

o espirito de amizade entre as equipes e incentivar a prática esportiva e o futebol 

masculino. 

Art.5º) O Campeonato será regido por algumas regras oficiais desta modalidade, 

conforme livro de regras da CBF7. 

REFERENTE A INSCRIÇÃO DAS ATLETAS 

Art.6º) O atleta somente poderá jogar pela equipe em que estiver inscrita, não podendo 

jogar em outra equipe, caso isso ocorrerá, o atleta será eliminado, não podendo ser 

inscrito outro atleta no lugar, no total a equipe poderá inscrever no mínimo (8) oito 

atletas e máximo (14) quatorze atletas mais 1 técnico. O atleta foi inscrito na ficha de 

inscrição, não poderá mudar de equipe.  

Art.7º). As equipes poderão completar a ficha de inscrição até a 3ª rodada da 1ª fase 

do Campeonato, não podendo ser inscritos atletas após. 

Art.8º). Poderá participar do Campeonato Society Masculino Livre - Tatu’s, qualquer 

atleta acima de 15 anos. 

Art.9º) Vale como documento para inscrição e participação no Campeonato Society 

Masculino Livre - Tatu’s: RG, Carteira de trabalho, habilitação ou carteirinha do atleta. 

Não serão aceitas B.O de perda e extravio de documento. 

Art.10º) Todas as equipes receberão da organização do Campeonato uma ficha de 

inscrição, que deverá ser preenchida com o nome do atleta, número do documento e 

entregá-lo até a 3ª rodada da 1 fase. 

Art.11º) O valor da inscrição é de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) + R$ 90,00 

por jogo (valor a ser pago por 2 árbitros e 01 mesário). 

Art.12º) A equipe somente poderá participar do Campeonato se sua inscrição estiver 

totalmente paga até o dia estipulado pela comissão no dia do arbitral, sendo que para 

garantir vaga a equipe terá que efetuar um valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) no 

dia da reunião. 

Art.13º). Poderão permanecer no banco de reservas somente o técnico, massagista 

(caso a equipe tenha um) e atletas suplentes todas devidamente identificadas. 



Art.14º) O atleta somente poderá participar da partida com a apresentação de um dos 

documentos de identificação, descrito no Art.09, sem o mesmo a atleta não poderá 

participar do jogo. 

DO INÍCIO DA COMPETIÇÃO 

Art. 15°) O início do Campeonato tem sua data agendada para dia 05/04/2019, 
qualquer alteração que se faça necessário, os responsáveis das equipes serão 

comunicados. Os jogos serão realizados nas Sextas e Sábados. Começando seu 

primeiro jogo as 20hrs na sexta e as 18hrs no sábado, podendo haver a mudança de 
horário e dia caso venha a atrapalhar a vizinhança. 

 DURAÇÃO DOS JOGOS 

Art. 16°) 2 períodos de 20 minutos, sendo que cada equipe poderá solicitar 1 tempo 

técnico em cada período de jogo. 

Art. 17°). Haverá tolerância de 15 minutos somente na primeira partida, caso a equipe 

não se apresente em campo dentro desse horário, será considerado perdedora por 1 a 
0 e, porém, tem o direito de jogar os próximos jogos. Caso a equipe de 2 WO estará 

eliminada da Competição sem reembolso. 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 18°). Poderão ser efetuadas quantas substituições a equipe quiser. 

DOS DESEMPATES 

Art. 19°). Persistindo o empate entre duas ou mais equipes serão adotados os seguintes 
critérios: 

1. Confronto Direto 

2. Saldo de gols 
3. Gols pro 

4. Gols Contra 
5. Cartões 

6. Faltas 

7. Sorteio 

 

DA PENALIDADE E DICIPLINA AS ATLETAS 

Art. 20°) O Atleta expulso ficará automaticamente suspenso da partida em questão, 

bem como deverá cumprir suspensão automática no próximo jogo e passiva de 
julgamento pela comissão organizadora, conforme relatos em súmula e também com 

o auxílio do mesário. 

Art. 21°) O Atleta que em uma partida for punido com um cartão amarelo e que venha 
cometer outra infração na mesma partida que deva ser punida com o segundo cartão 

amarelo, esta deverá ser punida com cartão vermelho e o mesmo deverá sair da área 

de jogo, sua equipe ficará com um jogador a menos durante 2 minutos com bola 
rolando. 



Art.22°). Os cartões amarelos são cumulativos, 3 cartões amarelos em partidas 

diferentes equivalem a uma suspensão automática. 

Art. 23°) O cartão vermelho não anula o amarelo das partidas anteriores. 

Art. 24°). Praticar vias de fato seja qual for (leve, médio ou pesado), contra quaisquer 
pessoas, tais como companheiros de jogo, árbitro, auxiliares, diretores, membros da 

organização, mesmo fora do jogo, o atleta poderá ser eliminado da competição, decisão 

a ser julgada pela organização junto com mesário e árbitros.  Existindo inclusive a 
possibilidade de ser lavrado um boletim de ocorrência na delegacia local. 

Art. 25°). Os dirigentes (técnicos, massagistas, diretores e representantes) que 

infringirem o artigo anterior serão eliminados do torneio. 

Art. 26°) A equipe em que a torcida praticar vias de fato pôr motivos 

relacionados a competição contra quaisquer pessoas, promover atos de 
vandalismo, invasão do campo de jogo, lançar no campo de jogo qualquer tipo 

objeto e/ou fazer apologia à violência, racismo poderá levar o time a ser 
punido. Decisão a ser tomada pela organização do evento. 

Art. 27°) Os Representantes de todas as equipes inscritas no torneio, serão 

responsáveis pela disciplina de sua torcida e de sua equipe, zelando pelo bom 
andamento do Campeonato. Pois caso haja agressões verbais, físicas entre 2 

atletas os dois serão identificados e eliminados do Campeonato. Caso 3 ou 
mais Atletas incluindo torcedores, serão identificados e julgados para possível 

eliminação do Time da Competição. 

Art. 28°). Caso haja paralisação por mais de 10 minutos provocada por uma 

das equipes, conforme artigos 26, 27 e 28 o arbitro encerrará a partida 
relatando na súmula o ocorrido e a comissão organizadora com a ajuda do 

mesário e árbitros julgara para punição ao time. 

Art. 29°). Os organizadores do Campeonato, deverão analisar e fazer cumprir os artigos 

que regem este regulamento. 

Art. 30°). Os organizadores não se responsabilizarão por acidentes acorridos com 
participantes ou por estes causados a terceiros, antes, durante ou após a partida, 

porém tomaremos as devidas providencias. 

Art. 31°). Para as finais não será valido o critério de anulação de cartões seja para 

atletas ou responsáveis. 

Art. 32°) O atleta que tirar o uniforme durante a partida, ou durante a substituição sem 
a autorização do arbitro, será punida com cartão amarelo. 

Art. 33°). Os atletas que estiverem no banco de reserva, devem estar e permanecerem 

uniformizadas e sentados, caso contrário será passivo de cartão amarelo. 

Art. 34°). Após a partida iniciada nenhuma atleta (titular e/ou reserva) poderá deixar 

o campo de jogo, somente com autorização do árbitro caso isto ocorra sem autorização 
o atleta será punido com cartão amarelo. 



Art. 35°). Após o início do jogo as atletas que por ventura chegarem atrasadas poderão 

entrar em campo e participar normalmente da partida. Chegando para 2 tempo não 
será autorizado a entrar em campo. 

Art. 36°) Dentro do campo de jogo é proibido o consumo de bebidas alcoólicas e uso 

de cigarros de qualquer espécie, caso isto ocorra a atleta será punido com cartão 
amarelo. 

Art. 37°). Qualquer participante do Campeonato (dirigentes, auxiliares, 
atletas, técnicos, massagistas e outros), que se dirigirem ao árbitro ou a um 

de seus auxiliares com palavras ofensivas, palavrões e/ou qualquer ato 
abusivo e que esteja devidamente registrado na súmula será identificado e 

será punido com suspensão de jogo ou até eliminado do Campeonato. 

DA ARBITRAGEM E MESÁRIOS 

Art. 39°). Os árbitros que irão administrar as partidas conforme regulamento e regras 

oficiais da modalidade, serão designados pelos Diretores da LEF7- LIGA ESTADUAL DE 
FUTEBOL 7 PARANÁ. 

Art. 40°) O árbitro somente poderá adiar uma partida quando houver algum fenômeno 

da natureza (Exemplo – Chuva) ou algo de muita relevância e em conjunto com a 
comissão organizadora e as resoluções posteriores deverão ser baseadas nas regras 

oficiais da modalidade caso não estejam contempladas neste regulamento. 

Art. 41°). Os documentos de identificação das atletas deverão ser entregues ao mesário 

antes do início da partida (titulares e reservas), juntamente com o pagamento de 90,00 
da taxa de jogo. 

Art. 42°). Cabe ao mesário: fiscalizar as inscrições dos atletas na Súmula da partida, 

exigir do responsável da equipe o documento original das suas atletas, cuidar do banco 
de reserva das equipes para que não se crie tumulto no local devendo permanecer no 

banco de reservas somente as atletas devidamente uniformizadas, o técnico e um 

auxiliar se por acaso a equipe tiver. Será responsável pela marcação dos 2 minutos de 
bola rolando que o Arbitro assinalar onde o Atleta ficará de fora seja no amarelo ou 

vermelho e comunicar ao árbitro a volta do Atleta ao final dos 2 minutos, e por venturas 
se houver alguma expulsão, retirar do local do jogo o Atleta envolvido. 

Art. 43°) A súmula da partida preenchida é de responsabilidade do mesário e deve 

orientar e esclarecer os representantes de cada equipe sobre os cartões, gols marcados, 
substituições e resultado da partida. Ao término da partida os diretores de cada equipe 

deverão verificar a súmula do jogo e assinar que estão de acordo. 

Art. 44°). O árbitro deverá comparecer no campo com 15 minutos de antecedência do 

início da partida. 

DA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 45°) A forma de disputa do Campeonato Society Masculino Livre Tatu’s, será 

decidida conforme número de equipes inscritas, e apresentada no dia do Arbitral. 



Art. 46°) O critério de Classificação do Campeonato será por Grupo, considerando 3 

pontos para vencedor, 1 ponto para o empate e 0 para derrota, levando em conta 
sempre a primeira fase, classificando 4 times de cada grupo para o mata-mata. 

Observando-se também os critérios de desempate mencionados no art. 18º. 

DA PREMIAÇÃO 

Art. 47°) Troféus para o 1º, 2º, 3º colocados + Medalhas para o 1º, 2º e 3º colocados 
+ R$ 2.000,00 reais para o 1º colocado, R$ 1.000,00 reais para o 2º colocado, R$ 

500,00 reais para o terceiro. Troféu para a Goleiro menos vazado, Troféu para a 
Artilheiro do Campeonato, Medalha para o Craque da Rodada. 

Art. 48 °). Considerar como melhor Goleiro, aquele que participar da disputa dos 4 

primeiros lugares. Caso ocorra o empate entre mais atletas o troféu será para equipe 

Campeã. O mesmo critério para Artilheiro em caso de empate. 

Art. 49°). Os prêmios serão entregues ao termino do jogo final pelos organizadores. 

DAS OBRIGAÇÕES 

Art. 50°). As equipes deverão apresentar-se para os jogos devidamente 

uniformizadas. Caso time não tenha uniforme completo poderá jogar com 
camisas com numeração, a respeito de caneleira sugerimos o uso para evitar 

que se machuquem, mas não e obrigatório.  

Art. 51°). Caso as cores dos uniformes venha a atrapalhar o jogo, o árbitro 
solicitará em sorteio na hora, qual equipe usara os coletes que os 

organizadores providenciarão ou caso e equipe tenha outro uniforme e 

escolha trocar. 

Art. 52°). As bolas de jogo a serem utilizadas, são de responsabilidade do 
Campeonato. Caso alguma equipe queira jogar com sua bola a 

responsabilidade de perder, bola estourada e de total responsabilidade do 
próprio time. 

Art. 53°) as equipes deverão apresentar-se no campo de jogo com no mínimo 20 
minutos de antecedência. 

Art. 54°). É vedado o uso da camisa de uma atleta substituída por outra atleta. 

 

DAS GENERALIDADES 

Art. 55°). Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela comissão 
organizadora. 

Art. 56°). Durante o período de realização da Campeonato Society Masculino Livre 
Tatu’s 2019, todos os representantes das equipes ficarão informados através do 

facebook /instagram da Tatu’s Sport Club, do grupo de WhatsApp do Torneio. 



Art. 57°). Caso haja alguma ocorrência na rodada e que deva ser julgada a comissão 

organizadora do Torneio avisara a todos os envolvidos, já no ato do ocorrido. 

Art. 58°). Qualquer alteração no regulamento ou na forma de disputa, será discutida e 
avaliada na reunião que os organizadores farão e que todos os representantes serão 

convidados a participar, os presentes nesta reunião terão autoridade para votar dando 
validade ou não a alteração, mesmo que sejam minoria, isto é, o voto dos 

representantes que não estiverem presentes será considerado nulos. 

Art. 59°) Todos os assuntos colocados em pauta durante a reunião serão registrados 

em ata e os presentes devem assinar e ter conhecimento dos assuntos. 

        TIRO LIVRE DIRETO 

 Art. 60º). Será concedido um tiro livre direto a equipe adversária se um jogador 

comete uma das seguintes seis (06) faltas de uma maneira que o árbitro considere 

imprudente, temerária ou com o uso de uma força excessiva: 

 Dar ou tentar dar um pontapé em um adversário; 

 Dar ou tentar dar uma rasteira em um adversário; 

 Trancar a um adversário; 

 Agredir ou tentar agredir a um adversário; 

 Empurrar a um adversário; 

 Dar um pontapé no adversário antes de tocar a bola; 

 Agarrar a um adversário; 

 Cuspir em um adversário; 

 Tocar a bola com a mão deliberadamente; 

DAS DECISOES FEITAS NO DIA DO ARBITRAL  

 Caso Time não compareça no jogo o mesmo deverá cumprir com o 

pagamento das despesas no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais) , o valor e referente premiação . Caso desista do Torneio o valor 

pago não será devolvido. 

 Caso ocorra o WO a equipe vencedora ganha 3 pontos e será considerado 

apenas 1 gol.  

 A equipe que der o WO por motivos justificados deverá efetuar sua taxa 

de arbitragem e do time adversário. 

 Poderá iniciar a partida com no mínimo 5 atletas em campo. Sendo 1 

goleiro e 4 jogadores de linha.  

 Durante a partida após 5 faltas será cobrado Shout Out. 

 Em caso de empate nas fases de mata-mata, decisão nos pênalti, 

considerando 3 pênalti para cada equipe.   

 Só poderão participar do mata-mata atletas que tiveram participação em 

pelo menos 1 jogo da 1 fase. 



 Da Classificação ficou decidido 2 grupos com 6 times, se enfrentam 

dentro do seu grupo e classificam 4 de cada grupo. 

 Empate na 1 fase será considerado 1 ponto para cada equipe. 

 

 

 

Por assim resolvido, todos concordam com nosso regulamento.  

 

Assinatura Representantes: 

 

Time do Bigode: _______________________________________________ 

 

Guerrinha Vila Ina:_____________________________________________ 

 

Real Brasil: _____________________________________________________ 

 

Tigres Fc: _______________________________________________________ 

 

Ajax Fc: ________________________________________________________ 

 

RRD :__________________________________________________________ 

 

Amigos da Bola:__________________________________________________ 

 

Santa Rita: _____________________________________________________ 

 

Parque Iguacu: __________________________________________________ 

 

Play S.J.: ________________________________________________________ 

 

Real Donesk: ____________________________________________________ 

 

Peruibe: ________________________________________________________ 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINOLIVRE - 

TATU’S 2019 , DA ÁS BOAS VINDAS AS TODAS EQUIPES INSCRITAS NESSE 

CAMPEONATO. 

DESEJANDO-LHES MUITO SUCESSO, QUE O FUTEBOL AQUI SEJA JOGADO COM 

MUITA LEALDADE, QUE VOCÊS POSSAM FAZER AQUI MUITAS AMIZADES, QUE 

TODAS AS EQUIPES TENHAM MUITO RESPEITO UMA PELAS OUTRAS, QUE O 



ESPÍRITO ESPORTIVO CADA VEZ MAIS PREVALEÇA AQUI NESSE TORNEIO, 

LEMBRANDO A TODAS QUE FUTEBOL É APENAS UM ESPORTE, UMA DIVERSÃO, E 

NÃO PODE SER TRATADO COMO UMA GUIERRA COM ATOS VIOLENTOS. 

 

SEJAM BEM VINDAS A NOSSA 

 

CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY MASCULINO LIVRE - TATU’S  

 

Curitiba, 05 de Abril de 2019. 

 

 


