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CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO – 2018 

 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

ART. 1º - Este regulamento se destina a dar um norte para o Campeonato Municipal de Futebol 

Suíço 2018. Essa Competição acontecerá simultaneamente em 03 (três) categorias ( Masculino livre 

, Veterano e Feminino livre) , para atletas residentes no município de Santa Helena.  

 

ART. 2º As pessoas físicas e jurídicas que participarem do Campeonato Municipal de Futebol 

Suíço serão consideradas conhecedoras da legislação esportiva aplicável e das disposições contidas 

neste Regulamento e, igualmente, dos atos administrativos complementares, notadamente os 

expedidos pelo Departamento de Esportes e pela Comissão de Ética do Desporto Municipal. 

 

CAPÍTULO I - DA ADMINSTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA 

ART. 3º O Campeonato Municipal de Futebol Suíço, será administrado pela Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer ,  Departamento de Esportes e Rendimento, que através do corpo técnico desta 

instituição, discute os rumos a serem tomados nesta competição, objetivando o melhor 

desenvolvimento do desporto do Município.  

ART. 4º O Campeonato Municipal de Futebol Suíço é organizado, dirigido e supervisionado pela 

Comissão Técnica da SMEL, com a participação efetiva Coordenação Geral, a qual integrará a 

Comissão Central Organizadora, em suas respectivas fases. 

SEÇÃO III - DOS ORGÃOS JUDICANTES 

ART. 5º A justiça e a disciplina desportiva serão exercidas durante o Campeonato Municipal de 

Futebol Suíço pela Comissão de Ética (CE), a qual tomará as decisões que se fizerem necessária, 

obedecendo às disposições contidas neste Regulamento, nas Regras da Confederação de Futebol 

Sete Brasil ( CF7B)  e no Código Brasileiro da Justiça Desportiva (CBJD). 

CAPÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES 

ART. 6º As inscrições deverão ser feitas através do preenchimento da Ficha de Inscrição do 

Campeonato ( retirada  junto a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer)   ou on-line no link 

www.gerenciadordecompeticoes.com.br/inscricoes/ com retirada da senha para inscrição junto a 

SMEL , que deverá ser entregue até ás 17 horas do dia  17 de agosto 2018 (sexta-feira), na 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com as assinaturas de    todos na ficha tanto na retirada 

quanto na  ficha preenchida  on-line.  NÃO SERÁ ACEITO FICHA APÓS, NEM PARA 

ASSINATURAS. 

Parágrafo Único – Para o Congresso Técnico é necessário a presença de representantes de todas 

as equipes para sanar as dúvidas  sobre  o Campeonato. Congresso Técnico será no dia 21 de 

Agosto às 19 horas  na Sala de reuniões junto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

ART. 7º - As equipes deverão inscrever no mínimo 09 (nove) atletas até a entrega da ficha de 

inscrição na SMEL e no máximo 14 (quatorze) atletas, a equipe deve apontar quem será o 

Responsável pela equipe anexando  o numero de Whatsapp. 

http://www.gerenciadordecompeticoes.com.br/inscricoes/
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Parágrafo Primeiro - No caso de alguma equipe não ter inscrito o número máximo de jogadores 

permitido, esta poderá completar o número de inscrições até às 11 horas do dia do 1º jogo da equipe 

na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. (no campo não será permitido  inscrever), se o jogo for 

sábado  ou domingo, deverá ser  inscrito até sexta-feira as 11:00 horas. 

Parágrafo Segundo - No caso de um atleta ser inscrito (assinar) por duas ou mais equipes, o 

mesmo estará impossibilitado de atuar no Campeonato. 

Parágrafo Terceiro - Os membros da Comissão-Técnica poderão ser substituídos a qualquer 

momento, mesmo no dia do jogo, desde que apresentem documento de Identificação para o 

anotador do jogo e este  não se muda no  jogo em andamento. 

CAPÍTULO V - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

ART. 8º - Poderão participar deste Campeonato, equipes que representem empresas, associações ou 

grupos de indivíduos organizados para este fim, sob uma denominação que seja condizente com o 

ambiente esportivo. 

Parágrafo Primeiro – Considera-se regular e efetivamente inscrita, a equipe que tiver seu pedido 

de registro aceito pela SMEL, desde que cumpra o estabelecido nesse regulamento.  

Parágrafo Segundo - As equipes deverão possuir obrigatoriamente um responsável, o qual será o 

elo de comunicação entre o SMEL e a equipe. 

ART. 9 º - Somente poderão participar deste Campeonato atletas que possuírem algum vínculo com 

o município de Santa Helena. 

Parágrafo Primeiro - Estar matriculado a 90 dias do início do campeonato, em estabelecimento de 

ensino regular fundamental, médio, pós-médio regular ou ensino superior regular localizado no 

Município. Por ocasião da competição deverá ter frequência mínima de 75% a partir da data de 

matrícula até o início da competição. Expirado o prazo estabelecido neste parágrafo o atleta que 

efetuar transferência escolar para outro estabelecimento de ensino de outro Município, não poderá 

utilizar deste elo de identificação com o Município de Santa Helena. 

Parágrafo Segundo - Possuir domicílio pessoal (residência/propriedade/imóvel/trabalho) no 

Município de Santa Helena a noventa dias do início do campeonato. Expirado o prazo estabelecido 

neste parágrafo o atleta que mudar o domicílio pessoal para outro Município não poderá utilizar 

deste elo de identificação com o mesmo. Caso seja solicitado pela Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer ou pela Justiça Desportiva, esta comprovação poderá ser realizada por intermédio dos 

documentos a seguir relacionados apresentados num prazo máximo de até 04 horas após o pedido: 

a) Residir, comprovando com talão de água ou luz no nome; ou ainda comprovante de residência, 

com validade jurídica, expedido por órgão oficial para tal fim, todos com no mínimo 90 dias de 

comprovação até a data de início do Campeonato; 

b) Trabalhar, comprovando com carteira assinada, Bloco do produtor em nome do atleta, se for 

menor de idade pode ser em  nome dos pais, maior de idade no nome do atleta. Todos com no 

mínimo 90 dias de comprovação até a data de início do Campeonato; 

c) Ter propriedade ou imóvel: para tanto deverá comprovar com a matrícula do imóvel ou 

propriedade. Sendo empresa, apresentar o alvará de funcionamento e o recibo previdenciário do Pró 

Labore se for sócio da empresa, com no mínimo 90 dias de comprovação até a data de início do 

Campeonato. 

d) Ter título de eleitor no Município de Santa Helena; com data de validade de no mínimo 90 dias 

até a data de inicio do Campeonato. 
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ART. 10º – Será considerado efetivamente inscrito, o atleta que tiver seu pedido de registro aceito 

pela SMEL , o que não impossibilita que o mesmo seja considerado irregular em razão de fatos que 

venham a ser conhecidos no decorrer do Campeonato.  

Parágrafo Primeiro – Caso houver denuncia sobre irregularidade de domicilio de atleta, será feita 

visita domiciliar para conferir a residência do mesmo, pela Comissão de Ética ( C.E.). 

ART. 11º – Não serão aceitas inscrições de atletas que estejam cumprindo pena imposta pela 

Comissão de Ética do Município, que ultrapassem a previsão de término da competição. 

ART. 12º - A condição de o atleta estar federado não o impede de participar do campeonato 

municipal de futebol suíço, desde que resida no Município. Desde que cumpra o Art. 9º. 

ART. 13º - O atleta estudante/trabalhador em outro município que retorna para casa somente no 

final de semana, ou em dias de folga poderá participar da competição, desde que atenda o Art. 18º. 

ART. 14º - Cada atleta só poderá se inscrever e participar em uma única categoria do Campeonato, 

com exceção do veterano. 

ART. 15º - É vedada a inscrição de atletas nascidos após o ano de 2002 na Competição. 

Parágrafo Único – Na categoria veterano (nascidos 31/12/1983)  O Goleiro poderá ter 35 anos ou 

nascido até 31/12/1983. O goleiro que tiver menos de 40 anos só poderá  jogar em  uma categoria, 

ou seja, apenas no veterano. Se  o goleiro tiver acima dos  40 anos poderá jogar nas duas categorias. 

ART. 16º - A SMEL se exime de qualquer responsabilidade no tocante a acidentes ou problemas de 

saúde que vierem a acontecer com atletas durante os jogos do Campeonato, sendo tal 

responsabilidade única e exclusiva da equipe na qual o atleta estiver inscrito. 

 

CAPÍTULO VI - DA IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES                                                

ART. 17º-  Os atletas inscritos no Campeonato Municipal de Futebol Suíço, deverão ter indicados 

nas Relações Nominais de Atletas, nome completo, data de nascimento e o número do documento a 

ser utilizado para identificá-los durante a competição. O documento deverá possuir fotografia, caso 

a equipe queira poderá retirar na SMEL  a carteirinha  do atleta. 

                                    CAPÍTULO VII – DA FORMA DE DISPUTA 

ART. 18º - A forma de disputa será definida pela SMEL , conforme o número de equipes inscritas 

em cada categoria e apresentada durante o Congresso Técnico. 

ART. 19º - Para efeito de classificação nas fases, os critérios de desempate adotado serão o 

seguinte: 

a) No sistema de rodízio: 

1) Confronto direto (somente quando envolver duas equipes empatadas); 

2) Maior número de vitórias; 

3) Saldo de gols nos jogos entre as equipes empatadas; 

4) Ataque mais positivo em todos os  jogos das equipes empatadas; 

5) Defesa menos vazada nos jogos entre as equipes empatadas; 

6) Saldo de gols em todos os jogos do grupo na fase; 

7) Ataque mais positivo em todos os jogos do grupo na fase; 

8) Defesa menos vazada em todos os jogos do grupo na fase; 

9) Menor número de cartões vermelhos; 

10) Menor número de cartões amarelos; 

11) Sorteio. 
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Obs.: Quando o empate for entre 03 ou mais equipes, e continuarem 02 equipes ainda empatadas e 

houver necessidade de classificar uma equipe, deverá reiniciar o critério de desempate no item a 1. 

         

b) No sistema eliminatório: 

1) Série de cinco tiros livres alternados entre as equipes, chutados a partir do local da cobrança 

das penalidades máximas.  

2) Tantas séries de um tiro livre, chutado do local de cobrança das penalidades máximas, 

quantos forem necessários. 

3) Em caso de empate em um (a) atleta ou equipe na artilharia e ou defesa menos vazada a 

premiação será entregue a aquele (a) que obtiver a melhor classificação ao final do 

Campeonato, sendo que o fato ocorrer com dois atletas da mesma equipe o mais velho será 

premiado. 

 

ART. 20º - Em todas as fases do Campeonato, a contagem de pontos ganhos será a seguinte: 

a) Por vitória  – 03 pontos; 

b) Por empate  – 01 ponto; 

c) Por derrota  – 00 ponto; 

 

CAPÍTULO VIII – DOS JOGOS 

ART. 21º - Os jogos do Campeonato serão regidos pelas regras da CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE FUTEBOL SETE, obedecendo às normas contidas neste REGULAMENTO 

(sendo que as principais regras estão contidas em folha anexa a este Regulamento).  

ART. 22º - Os jogos do Campeonato serão realizados em campos definidos SMEL. 

Parágrafo Primeiro – Como não haverá equipes mandantes, todas serão consideradas responsáveis 

pelo campo onde jogarão, incluindo-se aí a preparação do campo para receber os jogos, como o 

corte e limpeza da grama, marcação das riscas e colocação das redes nos arcos.  

ART. 23º - A tabela de jogos do Campeonato será editada pela SMEL após a realização do 

Congresso Técnico, sendo de responsabilidade das equipes efetuarem a retirada das mesmas junto 

a SMEL e constará no site da Prefeitura Municipal  www.santahelena.pr.gov.br no  link Esporte 

SH. 

Parágrafo Único – O Campeonato pelas suas peculiaridades (apenas “jogos de ida” e a realização 

de vários jogos em um mesmo campo a cada rodada) não permite que se utilizem todos os campos 

disponíveis de maneira igual, assim a SMEL, na elaboração da tabela de jogos, se pautará no bom 

senso para a escolha dos campos, utilizando aqueles que estão em melhores condições de uso e 

acessibilidade para as equipes.   

ART. 24º - A SMEL visando o bom andamento do Campeonato poderá transferir ou mudar o local 

e horário dos jogos, sempre que julgar necessário, fazendo a divulgação no site da prefeitura 

(Municipal  www.santahelena.pr.gov.br no  link Esporte SH). 

 , no mural na Secretaria de Esportes e no grupo de Whatsapp que será  criado para a competição. 

(não será telefonado para as equipes, sendo elas responsáveis  para saber dos jogos). 

ART. 25º - Caberá ao árbitro a decisão sobre o adiamento, interrupção, cancelamento ou 

encerramento de um jogo em virtude da falta de condições de uso do campo, falta de segurança ou 

condições climáticas desfavoráveis à prática de jogo. 

ART. 26º - Será obrigatório à identificação dos atletas antes no início dos jogos de sua equipe ao 

anotador de serviço na mesa, mediante a apresentação de seu RG ou outro documento que goze de 

fé púbica, provido de foto, como: Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, 

http://www.santahelena.pr.gov.br/
http://www.santahelena.pr.gov.br/
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Passaporte ou Carteirinha expedida pela SMEL para fins específicos de cada campeonato, 

assinada pela coordenação.  

Parágrafo Primeiro – A SMEL aceitará fotocópia autenticada de um dos documentos 

mencionados em uma folha única ou não. 

Parágrafo Segundo – A não apresentação do documento, implicará na impossibilidade do atleta 

participar do jogo. 

SEÇÃO I – DOS EQUIPAMENTOS 

ART. 27º - O uniforme utilizado pelas equipes durante os jogos deste Campeonato, deverá ser 

constituído de camisetas iguais, com exceção do goleiro (numeradas), calções e meias adequadas a 

prática do futebol, além de caneleiras.  

ART. 28º - Não será permitido aos atletas o uso de chuteiras com travas durante os jogos do 

Campeonato.  

Parágrafo Único – Os atletas que não atenderem os requisitos solicitados pelos Artigos 27º e 28º 

serão impedidos de participar dos jogos de suas equipes.  

CAPÍTULO X – DAS PENALIDADES E RECURSOS 

ART. 29º - O órgão responsável pelos aspectos relativos à JUSTIÇA DESPORTIVA do 

Campeonato será a COMISSÃO DE ÉTICA do Município de Santa Helena, a qual tomará as 

decisões que se fizerem necessárias, baseada neste REGULAMENTO, nas REGRAS DA 

CONFEDERAÇÃO DE FUTEBOL SETE DO BRASIL e no CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO 

DA JUSTIÇA E DISCIPLINA DESPORTIVA DO PARANÁ. 

ART. 30º - A equipe que não se apresentar em campo em condições de iniciar a partida dentro do 

horário estabelecido, perderá os pontos para o adversário (WXO). Os resultados dos jogos desta 

equipe serão mantidos e os demais jogos programados do campeonato contra essa equipe serão 

computados 03 pontos pelo placar de 1x0, além de estar sujeita as sanções da COMISSÃO DE 

ÉTICA.  

Parágrafo Primeiro – Os atletas que não compareceram para disputar a partida, de forma 

compulsória estarão eliminados de todas as Competições promovidas pela SMEL pelo prazo de um 

(1) ano, a contar da data de sua eliminação. Após o WXO o atleta tem 48 para justificar sua 

ausência em documento endereçado a Comissão de Ética, podendo ser acatada  ou não. 

Parágrafo Segundo –  Haverá uma tolerância máxima de 15 minutos, somente para o início do 

primeiro jogo de cada rodada, não havendo tal para os demais. Havendo o WXO se as  próximas 

equipes não estiver, aguarda-se o  horário.     

ART. 31º - As equipes que disputar a partida com atleta irregular (inscrição ou cartão) perderão 03 

pontos em cada jogo em que houve a irregularidade, se a equipe tiver com atleta irregular mesmo 

perdendo o jogo, será penalizada com a perca de  03 pontos, se a equipe vencer o jogo ela perde os 

03 pontos pelo jogador irregular e os  03 pontos obtidos pela vitória e  ninguém faz  pontos na 

tabela de classificação. 

 

Parágrafo Único- Para que aconteça a  punição basta a coordenação detectar a irregularidade não 

sendo necessário ser  motivado por outra equipe. 

ART. 32º - A equipe que der causa a interrupção definitiva de partida que estiver fazendo parte 

durante o Campeonato, se estiver vencendo ou empatando o jogo no momento da interrupção será 

considerada derrotada por 1 X 0, caso a equipe esteja perdendo o jogo, o mesmo será considerado 
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como encerrado e o placar da partida no momento da interrupção mantido para efeito de saldo de 

gols.  

ART. 33º - No caso de desistência ou eliminação por qualquer que for o motivo de uma equipe no 

transcorrer do campeonato, os resultados dos jogos desta equipe serão mantidos e os demais jogos 

marcados  contra essa equipe serão computados 03 pontos pelo placar de 1x0 . E a equipe estará 

sujeita as sanções da COMISSÃO DE ÉTICA. 

ART. 34º - O atleta, técnico ou dirigente que provocar tumultos, brigas em jogos que fizer parte, 

além das medidas disciplinares cabíveis tomadas pela arbitragem, será relatado em súmula, será 

encaminhada a COMISSÃO DE ÉTICA, que tomará as medidas cabíveis.   

ART. 35º - As punições decididas pela COMISSÃO DE ÉTICA serão automáticas, não havendo 

necessidade de comunicação direcionada, somente sendo tornadas públicas através de DECISÃO.  

ART. 36º - As punições aplicadas pelos árbitros durante os jogos do Campeonato serão: cartão 

amarelo (advertência) e cartão vermelho (expulsão).  

ART. 37º - Sujeitar-se-á ao cumprimento de suspensão automática, com a consequente 

impossibilidade de participar do jogo seguinte, o atleta que durante um jogo receba 01 (um) cartão 

vermelho ou que acumular 03 (três) cartões amarelos consecutivos ou não em jogos desta 

competição. Uma pelo cartão vermelho (CV) e outra pelo acúmulo de 3 cartões amarelos ( CA) 

Paragrafo primeiro: o atleta que tiver dois cartões amarelos durante a competição e, que durante a 

realização de uma partida receber cartão amarelo, estará suspenso na partida subsequente. E no 

transcorrer do mesmo jogo ainda receber um cartão vermelho, também estará suspenso por uma 

partida, ou seja, o atleta devera cumprir (02) duas partidas de suspensão automática.  

Paragrafo segundo: O controle dos cartões aplicados a atletas independe de comunicação da 

SMEL, sendo de responsabilidade exclusiva das equipes. 

ART. 38º - O atleta que durante a realização de uma partida for expulso ou receber o segundo 

cartão amarelo e sua equipe não mais participar da competição e não haver partida hábil no 

campeonato para cumprimento da suspensão automática, o atleta estará suspenso na primeira 

partida que disputa o mesmo campeonato do ano seguinte, excerto no caso de o atleta ser punido 

pela Comissão de ética, onde cumprirá suspensão imposta pela mesma. 

ART. 39º - A aplicabilidade das punições referentes aos cartões vermelhos e amarelos, assim como 

o acúmulo dos últimos será valido para toda a competição, independente da divisão do Campeonato 

em fases. 

Parágrafo Único – Na partida em que houver o W x O. Os atletas que deveriam cumprir a 

suspensão automática será contabilizado como jogo realizado entendendo que foi cumprido a  

punição. 

ART. 40º - A equipe que se sentir prejudicada em relação a fatos relativos ao Campeonato, poderá 

entrar com QUEIXA, junto a Comissão de Ética no prazo máximo de 08 (oito) horas úteis (segundo 

horário de atendimento ao público da SMEL) após o término da partida, através de documento 

escrito.  

Paragrafo primeiro – SOMENTE O RESPONSAVEL INSCRITO NA FICHA PODERÁ FAZER 

A RECLAMAÇÃO. EVITANDO ASSIM QUE CADA ATLETA VENHA DE ACORDO COM 

SEU ENTENDIMENTO E FAÇA A QUEIXA. 

Paragrafo segundo:  A queixa será aceita contra jogadores quanto a domicilio somente na primeira 

fase. A equipe  que utilizar de jogador irregular  a partir da segunda fase será eliminada do 

campeonato e seus atletas  suspensos  por  12  meses ( um ano). 
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ART. 41º - Os casos omissos ao presente regulamento serão solucionados pela SMEL, buscando-se 

soluções que se harmonize com o sistema legal adotado pelo presente regulamento. 

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

ART. 42º Nenhum participante poderá alegar desconhecimento de qualquer ato ou decisão relativa 

ao Campeonato Municipal de Futebol Suíço, desde que tenha sido regularmente publicada, através 

da Imprensa Oficial, Editais, Ofícios, Boletins, Notas oficiais ou demais atos administrativos de 

comunicação. 

ART. 43º Os órgãos promotores do Campeonato Municipal de Futebol Suíço, não se 

responsabilizarão por acidentes, antes, durante ou depois de qualquer competição. 

Parágrafo Único - A condição de saúde dos participantes, bem como a responsabilidade sobre a 

participação dos atletas menores de idade, de acordo com a legislação vigente nos país, ficará sob a 

responsabilidade das suas respectivas equipes. 

ART. 44º É proibido o uso de instrumentos de percussão e sopro nos locais de competição, pois os 

mesmos prejudicam o desenvolvimento das competições, bem como o desempenho da arbitragem e 

dos alunos. 

CAPÍTULO XII – DAS NORMAS GERAIS 

Art. 45º. Os técnicos ou responsáveis pelas equipes deverão entregar na mesa quando solicitado, os 

documentos de seus atletas e dirigentes para que possam ser feitas as devidas conferências dos 

mesmos, sem os quais não poderão participar das disputas. 

Art. 46º Para evitar acidentes os técnicos ou responsáveis deverão orientar seus atletas que é 

proibido utilizar qualquer tipo de adereço (correntes, anéis, pulseiras, brincos, piercing, óculos com 

armação rígida com lente de vidro, etc.) durante a realização das competições. Por solicitação da 

arbitragem os mesmos deverão retirar seus adereços/enfeites. 

 

 

ANEXO 

 

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL através da Comissão Organizadora do 

Campeonato Municipal de Futebol Suíço – 2018 comunicam a título de informação as principais 

regras a serem aplicadas nos Jogos do Campeonato:  

 

UNIFORME: 

 Obrigatório o uso de camiseta, calção, meias e caneleiras destinadas à 

prática do Futebol; 

 As camisetas da equipe devem ser obrigatoriamente padronizadas e 

numeradas; 

 É proibido o uso de chuteiras com travas; 

 

NÚMERO DE JOGADORES: 

 Mínimo de cinco (05) para início de jogo; 

 Mínimo de cinco durante o jogo; 

 

INÍCIO OU REINICIO DE JOGO: 
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 Os jogadores adversários devem ficar atrás da linha de cinco metros; 

 Deve ser em dois toques, não é permitido o gol direto; 

 

TEMPO DE JOGO: 

 2 tempos de 25 minutos com intervalo de 10 minutos (Masculino Livre). 

 2 tempos de 20 minutos com intervalo de 10 minutos (Feminino Livre e 

veterano). 

 Tempo corrido.  
 

PEDIDO DE TEMPO: 

 Será permitido ao treinador ou capitão de cada equipe solicitar um pedido 

de tempo por período de jogo, sendo que o capitão deverá pedir a um dos 

árbitros, e o técnico ao representante do jogo, a paralisação ocorrerá na 

próxima paralisação do jogo. O pedido de tempo terá 1 minuto de 

paralisação, que deverá ser acrescida ao término de cada período. Quando 

do pedido de tempo, as equipes deverão, obrigatoriamente, se reunir na área 

em frente ao seu banco de reservas.  

 

COBRANÇA DE LATERAIS: 

 Os dois pés deverão ficar sobre a linha lateral; 

  A cobrança deverá ser feita com as mãos, com a bola partindo detrás da 

cabeça, passando por sobre ela. 

COBRANÇA DE ESCANTEIOS: 

 Será realizado com as mãos, com o cobrador posicionado um pé sobre a 

linha de fundo e outro sobre a linha lateral. 

 

COBRANÇA DE TIROS DE META: 

 Com as mãos pelo goleiro; 

 A bola poderá ser diretamente lançada para a área de meta adversária. Se a  

bola entrar direto sem tocar ou mesmo tocando no goleiro adversário o gol 

não será validado. ( Regra  08 letra  “d” CF7B). 

 Se a bola entrar direto, será cobrado em tiro de meta pelo goleiro, e se tocar 

no goleiro será cobrado em escanteio para equipe adversário. 

 

COBRANÇA DE PENALIDADES MÁXIMAS 

 O goleiro deve ficar sobre a linha, não podendo se deslocar antes da 

cobrança.  

 

FALTAS: 

 O atleta que cometer 5 faltas durante o jogo deverá ser substituído 

 As faltas sofridas no campo de defesa poderão ser cobradas em dois lances, 

e o segundo toque só poderá  sendo que o adversário terá que se manter a 

no mínimo 5 metros da bola. 

 Se na cobrança de dois lances no campo de defesa a bola passar para o 

campo de ataque, a equipe perde o direito de cobrar a falta e a equipe 

adversária cobra  lateral no meio de campo para o seu  campo de defesa. 
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 As faltas sofridas no campo de ataque serão cobradas diretas no local em 

que ocorreu a falta, sendo que os adversários deverão se manter em forma 

de cone para que a falta seja cobrada.    

 As faltas cometidas na própria área de meta serão punidas com penalidade 

máxima.                                                               

 A partir da oitava falta por tempo de jogo, tanto no campo de ataque como 

no de defesa, a cobrança será na marca dos doze metros, a não ser que a 

equipe opte por cobrá-la no local da infração.  

 

SUBSTITUIÇÕES: 

 Deverão ser realizados na zona de substituição; 

 As substituições são livres e não precisam ser informadas ao árbitro 

 A substituição do goleiro deverá ser informada ao árbitro 

 

GOLEIRO: 

 Não poderá receber com as mãos bolas recuada por companheiros de 

equipe, a não ser de passes de cabeça ou não intencionais; caso ocorra, 

deverá ser cobrado um tiro de dois lances onde ocorreu a infração. 

 Terá 5 segundos para repor a bola em jogo; 

 Caso passe os  5  segundos, será concedido reversão de posse de  bola em 

lateral, a favor do adversário, na direção da  linha frontal da área. ( Regra  

13 letra  “b” “4” CF7B) 

 


