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REGULAMENTO ESPECÍFICO 
 
CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO 
 
Artigo 01º - A  I COPA JUIZ DE FORA DE FUTEBOL7, é uma competição promovida pela Liga 
Juizforana de Futebol 7, sob chancela da Federação de Futebol 7 de Minas Gerais e Liga 
Nacional e será disputada pelas 20 (vinte) equipes denominadas abaixo: 
  
 

GRUPO A GRUPO B 
 1 -    1 -   
 2 -  2 - 
 3 -   3 -  
 4 -   4 -  
 5 -   5 -  

GRUPO C GRUPO D 
 1 -    1 -   
 2 -  2 - 
 3 -   3 -  
 4 -   4 -  
 5 -   5 -  

 
 
CAPÍTULO II 
DOS TROFÉUS E DOS TÍTULOS 
 
Artigo 02º - A equipe que, ao final da competição for considerada a vencedora, será atribuído 
o título de CAMPEÃ e à segunda colocada o título de VICE-CAMPEÃ, ambas da  I COPA JUIZ 
DE FORA DE FUTEBOL7 – LIJF7 
 
Artigo 03º - A CAMPEÃ e a VICE-CAMPEÃ receberão cada uma, um troféu e 18 medalhas. 
Serão premiados também o artilheiro, o melhor goleiro e o “Craque do Campeonato”, cada um 
receberá um troféu personalizado da competição, o CAMPEÂO receberá R$ 500,00 (quinhentos 
reais), em bônus na LIJF7 e o VICE-CAMPEÃO receberá R$ 200,00(duzentos reais) em bônus 
na LIJF7. 
 
§ 1� O critério para desempate na premiação de artilharia será:  
 

• O atleta que estiver na equipe com a melhor classificação final; 
• Caso haja dois ou mais atletas dentro da mesma equipe, o de mais idade receberá a 

premiação. 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
 
 
CAPÍTULO III 
DA FORMA DE DISPUTA 
 
Artigo 04º - A competição será disputada em 05 (cinco) Fases: 
 I -  1ª Fase: Classificatória, em 05 rodadas;  
 II -  2ª Fase: Oitavas de Finais; 
 IV -  3ª Fase: Quartas de Finais; 
 V -     4ª Fase: Semifinais 
 VI -  5ª Fase: Finais. 
 
1ª Fase - Grupo 
 
Artigo 05º - Na 1ª Fase - Classificatória – As 20 (vinte) equipes serão divididas em 4 grupos 
com 5 equipes cada, jogando entre si dentro do próprio grupo, em CONFRONTO DIRETO, em 
único turno, conforme tabela elaborada durante Congresso do Departamento Técnico da LIJF7, 
com contagem corrida de pontos ganhos, classificando-se para a 2ª Fase – 8ª de Finais, as 04 
(quatro) primeiras colocadas de cada grupo, observados, em caso de empate, os critérios de 
índices técnicos estabelecidos no art. 9 deste Regulamento. Para cada vitória a equipe ganhará 
03 (três) pontos, para o empate 01 (um) ponto e 00 (zero) ponto na derrota.  
 

As equipes que não completarem as 25 vagas poderão inscrever atletas até o final da primeira 
fase, ultima rodada. 
 
2ª Fase – Oitavas de Finais 
 
Artigo 06º - A 2ª Fase – Oitavas de Finais, será disputada pelas associações classificadas na 
1ª fase, que formarão os jogos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 sendo que a disputa obedecerá aos 
seguintes critérios: 
 
Parágrafo Primeiro: Será formulada classificação geral com base na primeira fase. Os 
primeiros colocados de cada grupo serão comparados nos critérios de classificação, ficando em 
primeiro o que possuir maior número de pontos, como segundo colocado o outro e numero de 
pontos em terceiro lugar e o outro em quarta, e assim, subsequentemente. 
 
Parágrafo Segundo: Caso verifique-se empate no tempo regulamentar, o jogo seguirá para a 
disputa de penaltis, com três cobranças para cada equipe. Cabe frisar que as três primeiras 
cobranças serão, obrigatoriamente realizadas por atletas diferentes, podendo repedir após a 
terceira cobrança, caso verifique-se o empate. 
 
Parágrafo Terceiro: Os vencedores serão classificados para a próxima fase, denominada 
quartas de finais. 
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OITAVAS DE FINAIS 

JG EQUIPE CONFRONTO EQUIPE 

1 1º colocado geral  X  16º colocado geral 

2 2º colocado geral  X  15º colocado geral 

3 3º colocado geral  X  14º colocado geral 

4 4º colocado geral  X  13º colocado geral 

5 5º colocado geral  X  12º colocado geral 

6 6º colocado geral  X  11º colocado geral 

7 7º colocado geral  X  10º colocado geral 

8 8º colocado geral  X  9º colocado geral 
 
Parágrafo Quarto: Os jogos 01 à 08 serão realizados no Centro de Futebol Zico, na semana 
subsequente a 5ª rodada, sábado ou domingo, horário a ser definido. 
 
3ª Fase – Quartas de Finais  
 
Artigo 08º - A 4ª Fase – Quartas de Finais, será disputada pelas associações vencedoras da 
3ª fase, que formarão os jogos 09, 10, 11 e 23 sendo que a disputa obedecerá aos mesmos 
critérios estabelecidos nos parágrafos do artigo anterior: 
 

QUARTAS DE FINAIS 

JG EQUIPE CONFRONTO EQUIPE 

9 Vencedor do JG “1”  X  Vencedor do JG “8” 

10 Vencedor do JG “2”  X  Vencedor do JG “7” 

11 Vencedor do JG “3”  X  Vencedor do JG “6” 

12 Vencedor do JG “4”  X  Vencedor do JG “5” 

 
§ 1� Caso verifique-se empate no tempo regulamentar, o jogo seguirá para a disputa de 
penaltis, com três cobranças para cada equipe. Cabe frisar que as três primeiras cobranças 
serão, obrigatoriamente realizadas por atletas diferentes, podendo repedir após a terceira 
cobrança, caso verifique-se o empate. 
 
§ 2� Os vencedores serão classificados para a próxima fase, denominada Semifinal. 
 
 
§ 3� Os jogos 09, 10, 11 e 12 serão todos disputados no Centro de Futebol Zico, sábados ou 
domingos, horário a ser definido. Os jogos serão realizados na semana subsequente as oitavas 
de finais. 
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4ª Fase – Semifinais  
 
Artigo 09º - A 4ª Fase – Semifinais, será disputado pelas associações vencedoras da 4ª fase, 
que formarão os jogos 13 e 14 sendo que a disputa obedecerá aos mesmos critérios 
estabelecidos nos parágrafos do artigo anterior: 
 

SEMIFINAL 

13 Vencedor do JG “9”  x  Vencedor do JG “12” 

14 Vencedor do JG “10”  X  Vencedor do JG “11” 

 
§ 1� Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será disputada em cobranças de 
penaltis e o vencedor estará classificado para a próxima fase denominada Final. 
 

§ 2� - Os jogos 13 e 14 serão todos disputados no Centro de Futebol Zico, sábados ou 
domingos, horário a ser definido. Os jogos serão realizados na semana subsequente as quartas 
de finais.  
 
5ª Fase – Final  
 
Artigo 10º - A 5ª Fase – Final, em jogo único, será disputado pelas vencedoras dos jogos “13” 
e “14”. 
 
 

DECISÃO FINAL 

PRIMEIRO LUGAR 

15 Vencedor do JG “13”  X  Vencedor do JG “14” 
 

§ 1� Em caso de empate no tempo normal, o vencedor se dará a partir da disputa de penaltis 
em 03 (três) séries por jogadores diferenciados, persistindo o empate a cobrança passará a 
ser alternada, podendo-se repetir o jogador. 
 

§ 2� O jogo 15 será realizado no Centro de Futebol Zico, sábados ou domingos, horário a ser 
definido. O jogo será realizado na semana subsequente da semifinal. 
 
CAPÍTULO IV 
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
Artigo 11º - Ao término das fases e observadas as disposições específicas em contrário 
estabelecidas neste Regulamento, na hipótese de 02 (duas) ou mais equipes terminarem 
empatas em número de pontos ganhos, para definir a classificada e/ou classificadas, os 
critérios de desempate serão estabelecidos pelos índices técnicos abaixo mencionados e de 
acordo com a seguinte ordem: 
 
I- Maior saldo de gols; 
II- Maior número de gols prós; 
III- Maior número de vitórias; 
IV- Menor número de gols sofridos; 
V- Menor número de cartões Vermelhos 
VI- Menor número de cartões Azuis 



 

 6 

VII- Menor número de cartões Amarelos 
VIII- Sorteio público na sede da LIJF7 (Clube Espanhol – Arena LIJF7), em dia e horários a 
serem determinados. 
 
 
      

CAPÍTULO V 
DAS INFRAÇÕES 
 
Artigo 12º - Ficam instituídas as seguintes penalidades para infrações disciplinares por parte 
de atletas ou qualquer outra pessoa registrada na equipe: 
 
 

CARTÕES QUANTIDADE SUSPENSÃO Lata de Leite 
AMARELO 03 00 01 

VERMELHO (simples) 01 01 01 
VERMELHO (agressão) Julgamento Indeterminado  Indeterminado 

 
 
 

 

 

§ 01� - Na reincidência, as penalidades serão dobradas. 
 
§ 02� - As equipes que tenham concordado em participar desta competição reconhecem a 
Justiça Desportiva como instância própria para resolver as questões relativas à disciplina e às 
competições desportivas. 
 
§ 03� - O Tribunal de Justiça Desportiva aplicará as punições feitas de acordo com os 
relatórios dos oficiais de arbitragem, delegados, membros da Federação, legais ou nomeados 
por ela e enquadrado no CBJD – Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Os casos omissos a 
este regulamento serão julgados através da comissão disciplinar.  
 
§ 04� - Compete à Federação encaminhar para conhecimento e análise do TJD as súmulas e 
relatórios das partidas com ocorrências de interesse da Justiça Desportiva e outras 
informações técnicas necessárias ao Tribunal; 
 
§ 05� - Independentemente das sanções de natureza regulamentar expressamente 
estabelecidas pela Federação, as infrações disciplinares serão processadas e julgadas na 
forma prevista no CBJD. 
 
§ 06� - Os julgamentos serão realizados, em primeira instância, pela Comissão Disciplinar – 
cuja competência está disposta no art. 28 do CBJD – e, em segunda instância, pelo Pleno – 
competência declinada no Art. 27 do CBJD. 
 
§ 07� - O edital de convocação das sessões de julgamentos será publicado, no site da 
Federação e da Liga Juizforana de Fut 7 Society, com três dias de antecedência. 
 
§ 08� - Todos os denunciados serão intimados, por e-mail e/ou telefone, da sessão de 
julgamento, no mesmo prazo do artigo anterior. 
 
§ 09� - As sessões serão públicas, e as defesas poderão ser exercidas na própria sessão de 
julgamento ou através de envio de documentação/razões para a Federação, até mesmo por 
email. 
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§ 10� - As decisões proferidas pelos órgãos da Justiça Desportiva serão publicadas na forma 
da legislação desportiva, podendo, em face do princípio da celeridade, utilizar-se de edital ou 
qualquer meio eletrônico, especialmente a Internet. 
 
 
§ 11� - Os recursos dos processos julgados pela Comissão Disciplinar deverão ser enviados 
para a Federação, no prazo legal (Art. 138 do CBJD), assinados pelo representante da equipe, 
e acompanhados do comprovante de pagamento da taxa de R$100,00 (cem reais), sob pena 
de deserção. 
 
§ 12� - Quando, ao final desta competição, uma penalidade de suspensão por partida 
aplicada pelo TJD à atleta restar pendente, tal pena deverá ser cumprida obrigatoriamente na 
competição subseqüente. 
 
§ 13� - Todas as pessoas devidamente registradas são passíveis de punição estando ou não 
dentro de campo, bastando estar em qualquer praça esportiva para se tornar passível de 
punição a qualquer momento. 
 
 
CAPITULO VI 
WO 
 
Artigo 13º - A equipe que perder uma partida por WO, ou desistir da competição, será 
eliminada automaticamente da competição, ficando todos os seus resultados anteriores e 
posteriores em 02X 00, cancelando ainda os cartões disciplinares e os gols para a artilharia, 
além de seus jogadores serem suspensos por um período mínimo de um ano e a equipe 
absolutamente eliminada da competição 
 
WO TÉCNICO 
 
A Equipe que comparecer sem o número mínimo de jogadores para iniciar a partida, será 
considerada perdedora por WO técnico, o placar será de 2x0 ou pagará as duas taxas de jogo 
totalizando R$ 270,00 e continuará na competição, caso não pague as taxas, estará 
automaticamente eliminada e seus jogadores suspensos por período indeterminado. 
 
 
CAPÍTULO VII 
DA CONDIÇÃO DE JOGO E DOS PRAZOS PARA O REGISTRO DE ATLETAS 
 
 
Artigo 15º - Cada equipe poderá inscrever até 25 atletas. Para o jogo, cada equipe só poderá 
levar 15 (quinze) atletas. Até a 5ª rodada a equipe poderá inscrever ou substituir jogadores, 
desde que o mesmo não tenha participado de nenhum jogo por outra equipe.  
 
§ 01� Terá condição de jogo para a disputa desta competição os atletas que, observadas as 
regras estabelecidas no Regulamento Geral das Competições da LIJF7 e nos parágrafos deste 
artigo, forem devidamente registrados na Liga e em suas respectivas equipes. 
 
§ 03�. O prazo final para o inscrição de atletas na competição, encerrar-se-á 03 (três) dias 
úteis antes do jogo da quinta rodada, a partir dessa rodada o atleta só terá condição de jogo 
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apresentando a carteira da LIJF7 ou carteira de identidade, comprovando-se que o mesmo 
está devidamente inscrito. 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 16º - A regulamentação geral da competição obedecerá às disposições constantes no 
Regulamento Geral das Competições (RGC) da Federação de Futebol 7 Society do Estado de 
Minas Gerais, ficando as equipes disputantes deste campeonato obrigadas a cumpri-lo. 
 
Artigo 17º Toda infração disciplinar será processada e julgada pelo Tribunal de Justiça 
Desportiva (TJD) do Estado de MG.  
 
Artigo 18º - Os atletas terão o limite inferior mínimo de 16 (dezesseis) anos de idade ou no 
ano que completa. 
 
Artigo 19º - Os jogos serão realizados conforme tabelas expedidas pelo Departamento 
Técnico (DT) da LIJF7. 
 

§ 01� As datas, locais e horários de jogos da competição não poderão sofrer alterações, salvo 
se por decisão do DT da LIJF7, desde que não haja prejuízo a terceiros. 
 

§ 02� A LIJF7 poderá antecipar ou adiar qualquer jogo constante da tabela, bem como alterar 

horários, para compatibilizar ou adequar à programação relativa aos contratos com os espaços 

cedidos para jogos (campos), desde que solicitado, expressamente, pelos mantenedores do 

espaço ou ainda, a critério da LIJF7, para não interromper ou prejudicar a Competição. 

 
§ 03� Os pedidos de mudança por parte das equipes, de dias ou horários dos jogos deverão 
ser protocolados através de ofício até 72 horas de antecedência, e serão analisadas desde que 
não resulte em prejuízo de terceiros. 
 

§ 04� Parágrafo Único - Não será permitida mudança de jogo que altere a seqüência das 

rodadas, exceto por motivo de força maior ou a critério da LIJF7. 
 
Artigo 20º - Todas as despesas com arbitragem e delegados dos jogos serão de 
responsabilidade da LIJF7. 
 

Artigo 21º - Todas as equipes deverão fazer o pagamento da taxa do jogo, 30 minutos antes 

do inicio da partida. 

 

§ 01� O não pagamento da taxa do jogo implicará na suspensão do mesmo e a equipe será 

considerada perdedora por WO, sendo eliminada da competição.  

 

Artigo 22º - As equipes que deixarem de participar, abandonar ou desistir da competição 
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estará sujeitas, cumulativamente, aos seguintes impedimentos: 
 

I - proibição de disputar ou participar de Campeonatos e ou Torneios ou equivalente da 

categoria, organizado pela LIJF7 e FEDERAÇÃO DE FUT7SOCIETY DE MINAS GERAIS no ano 

corrente, sendo conseqüentemente rebaixada no ano subseqüente para a última série ou 

divisão, ficando a equipe infratora sujeita as demais penalidades previstas neste regulamento. 
 
 
Artigo 23º - Se o uniforme de ambas as equipes disputantes do mesmo jogo forem 
semelhantes, será feito um sorteio e a LIJF7 providenciará um jogo de coletes. 
 
Artigo 24º - Conforme decisão do Departamento Técnico haverá reunião com os 
representantes das equipes, dia 15 de Março de 2014, as 15:00 hs, Local: Centro de Futebol 
Zico. 
 
Artigo 25º - O Departamento Técnico da LIJF7 poderá expedir as devidas Resoluções para a 
boa e fiel execução do presente Regulamento. 
 
Artigo 26º - As súmulas e os relatórios das partidas serão entregues pelos árbitros, 
obrigatoriamente ao final de cada partida, ao delegado da partida, ficando este responsável 
pela entrega ao chefe do DT subseqüente ao jogo. 
 
§ 01� O árbitro que não cumprir o disposto no caput deste artigo estará sujeito às penas. 
 
Artigo 27º A LIJF7, na condição de entidade responsável pela organização da competição, 
quando verificar existência de qualquer irregularidade anotada nos documentos mencionados 
no artigo anterior, os remeterá ao DT da competição para avaliação ficando sujeito a penas o 
responsável pela irregularidade. 
   
Artigo 28º - Ao atleta inscrito caberá a responsabilidade dos exames e assistência médica, 
antes, durante e depois das partidas, conforme termo de responsabilidade. 
 
Artigo 29º - A LIJF7 e a Federação não se responsabilizarão por acidentes ocorridos com 
participantes ou por estes ocasionados a terceiros, antes, durante e depois das partidas. 
 
Artigo 30º - As arbitragens estarão a cargo da LIJF7. 
 
Artigo 31º Toda equipe tem o direito de recurso contra irregularidades observadas durante a 
realização da Competição. 
 
§ 01� - Somente o representante da equipe poderá interpor recurso junto à LIJF7. 
 
§ 02� - Todos os recursos deverão ser apresentados por escrito, até o primeiro dia útil após a 
realização da partida. Os recursos serão julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva. 
 
§ 03� - A LIJF7 publicará as punições impostas aos atletas envolvidos em relatórios dos 
oficiais de arbitragem, delegados e membros da Federação, legais ou nomeadas por ela. 
 
§ 04� - Será exigida toda a documentação necessária para o recurso da equipe dentro de um 
prazo estipulado. Caso o reclamante não entregue esta documentação, será declarado 
improcedente. 
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§ 05� - Toda comunicação com as equipes será feita através de e-mails, que serão enviados 
aos representantes das equipes.  
 
Artigo 32º - Cabe à LIJF7 indicar quaisquer jogos para fotos, flashes ou transmissões de 
televisão, rádio ou qualquer outro tipo de veículo de comunicação e divulgação, não cabendo 
às equipes nenhum tipo de direito de arena. 
 
 
 
Artigo 33º - É de responsabilidade dos representantes informarem e tornarem de 
conhecimento de todos os atletas componentes de suas equipes todas as informações 
contidas neste regulamento e decididas durante as reuniões dos representantes. 
 
Artigo 34º - É necessário que os jogadores utilizem chuteiras própria para futebol 7, com 
travas mais baixas. Jamais será permitido o uso de calçados que não sejam apropriados. Com 
os uniformes completos. 
 
Artigo 35º - A equipe e/ou atleta(s) que participarem de tentativas de agressões físicas a 
Atletas, Arbitragens e Dirigentes, estarão automaticamente eliminado(s) da Competição. 
 
Artigo 36º - As interpretações e casos omissos no presente regulamento serão resolvidos 
pelos departamentos competentes, respeitando as leis que regem a modalidade. Não serão 
aceitas reclamações verbais no local de jogo e, caso haja, as mesmas deverão ser feitas por 
escrito, junto a LIJF7. 
 
Artigo 37º. Este Regulamento entrará em vigor após ser homologado pela Diretoria LIJF7, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
Artigo 38º - Todos os participantes serão considerados conhecedores do regulamento, regras 
e leis oficiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oswaldo Machado e Marcelo Concídera 
 

Gestores da LIJF7 

 


