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REGULAMENTO GERAL 

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO DE FUTEBOL 7 SOCIETY 2021 

 
 

A Confederação Brasileira de Soccer Society em parceria com a sua filiada Federação Paranaense de Soccer Society e 
com apoio da Prefeitura da cidade de Paranaguá, realizarão o Campeonato Brasileiro FEMININO de Futebol 7 Society – 
2021 - Categoria Principal, na cidade de Paranaguá - Paraná, nos dias 12, 13, 14 e 15 de novembro de 2021. 
 

• Local dos Jogos: Ginásio Arena Albertina Salmon, situado na Rua João Régis, no Bairro Ponta do Cajú - Cep: 
83206-450 Tel: (41) 3420-6000. 
 

• Início dos Jogos: Dia 12/11/2021 – 6 Feira a tarde/noite 

 

•  Inscrição das Equipes: no site da CBSS www.soccersociety.com.br a equipe que inscreve toda sua delegação 
com todos os dados completos. Cada equipe poderá inscrever na competição no máximo 20 e no mínimo 12 
atletas, sendo um total máximo na delegação de 24 pessoas inscritas. 
 

• Taxa por atleta e comissão técnica inscrita: R$ 100,00 (cem reais) mediante a depósito bancário na conta da 
CBSS Banco: Bradesco - Agência: 0475; Conta Corrente: nº 102211-3; CNPJ: 21.952.638/0001-00, ou da FPSS. 

Cada equipe poderá inscrever na competição no máximo 20 e no mínimo 12 atletas, sendo um total máximo na 
delegação de 24 pessoas inscritas. 
 

• HOSPEDAGEM: Gratuita, haverá alojamentos para as equipes no próprio Ginásio do evento, porém os 
alojamentos não possuem camas e colchões, portanto é de responsabilidade de cada delegação trazer roupas 
de cama e banho e colchão inflável.  
Obs: As equipes que quiserem ficar em hotéis, pousadas ou hostel é de responsabilidade própria. 
 

• MARKETING, MIDIA E COMUNICAÇÃO 
✓ Assessoria de Imprensa durante os jogos, com matérias exclusivas nos veículos de comunicação ofici-

ais da organização. 
✓ Cobertura fotográfica em todos os jogos da competição. 
✓ Transmissão de todos os jogos até as semifinais na página oficial da organização. 
✓ Transmissão da final da competição TV aberta 

 

• ALIMENTAÇÃO e LOCOMOÇÃO: Responsabilidade das equipes. 
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                                               REGULAMENTO GERAL 
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO DE FUTEBOL 7 SOCIETY 2021 

     
• Tabela da Competição: será dirigida se tivermos mais de 04 equipes de um mesmo estado, para que haja 

confrontos entre os estados participantes. 
 

• Acompanhamento técnico: da competição será automaticamente pelo site da CBSS www.soccersociety.com.br , 
contendo, resultados, artilharia, cartões e classificação. 

 

• Documento: Toda atleta e comissão técnica deverá apresentar antes de seu jogo para o árbitro representante 
documento original com foto (RG ou Carteira de Motorista ou Passaporte, Carteira Profissional ou CREA ou 
CREF, CRM, OAB). Só poderá participar dos jogos, atletas e comissão técnica que estiverem inscritas na 
competição. 

 

• Campo de Jogo: terá grama sintética nas medidas de 45x 25m colocada dentro do ginásio.  
 

• Atendimento: primeiros socorros e policiamento, parceria da prefeitura. 
 

• Protocolo do COVID-19: Obrigatório o uso de mascará para todos, menos os atletas jogando dentro das 04 
linhas, a princípio não poderá ter público máximo, ou seja, PROIBIDO a entrada de mais de 30% de torcedores. 
 

• PREMIAÇÃO:  Campeão: Troféu + 20 Medalhas + R$ 2.000,00 (Dois mil reais) em dinheiro; Vice-Campeão: 
Troféu + 20 medalhas + 1.000,00 (Mil reais) em dinheiro; Terceiro Lugar: Troféu + 20 medalhas; Melhor Goleira: 
Troféu; Melhor Jogadora: Troféu; Melhor Técnico(a): Troféu; Artilheira: Troféu 
 
Dúvidas e demais esclarecimentos entrar em contato:  
(11) 99217-0530 (Sr. Marcello Sangiovanni Presidente da Confederação Brasileira) 
(41) 98405-1413 (Sr. Márcio Bitar Neves Presidente da Federação Paranaense) 
(41) 98895-1126 (Sr. Moacir Audrey Diretor Federação Paranaense) 
 

 
 
 

ORGANIZAÇÃO/TÉCNICA e ADMINISTRATIVA:  
Confederação Brasileira de Soccer Society e Federação Paranaense Soccer Society e apoio da Prefeitura Municipal da 

Cidade de Paranaguá. 
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REGULAMENTO TÉCNICO DA COMPETIÇÃO 
 

 
Disposições Gerais: 
 

1 – Todos os procedimentos administrativos de inscrição inicial, revalidação, regulamentos, organização serão de Res-
ponsabilidade da CBSS e FPSS. Todo documento deve constar OBRIGATORIAMENTE a assinatura do Responsável do Clube 
ou equipe que responderá pelas informações prestadas.  
 
2 – Somente poderão participar do Campeonato, os atletas e integrantes da Comissão Técnica das equipes, que estejam 
inscritos para a Competição, e mediante a apresentação do Registro Geral "RG original" ou passaporte, ou Carteira Oficial 
de Atleta das Federações Organizadoras. Atletas menores de 18 anos deverão apresentar autorização de um responsável 
maior de 21 anos para jogar a competição. Menores de 16 anos não podem jogar a competição somente com autoriza-
ção dos pais com firma reconhecida. 
 
3 – A CBSS e a FPSS poderão a qualquer momento sustar a inscrição, revalidação ou transferência de atleta já concedida, 
ficando comprovado posteriormente ter havido irregularidade. Tendo havido dolo, além de cassar a condição de jogo do 
atleta faltoso, o clube que contribuiu para a ocorrência ficará sujeito às penalidades da Legislação.  
 
4 – O horário de início dos jogos constará na tabela divulgada pela CBSS, sendo que para qualquer verificação de horário, 
valerá a do site oficial da competição, ou seja, da Confederação: www.soccersociety.com.br e no campo de jogo valerá o 
do Árbitro Principal. 
 
5 – Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos após o horário marcado em tabela. Quando houver mais de 1 (um) 
jogo na rodada, a tolerância prevalecerá apenas para a primeira partida. As partidas em sequência deverão ter início 
imediatamente após o encerramento da anterior, independentemente do horário estabelecido na tabela de jogo (quando 
os jogos estiverem atrasados). A equipe que se apresentar no campo de jogo, mesmo que devidamente uniformizada, 
com atraso superior à tolerância de 15 (quinze) minutos, será considerada perdedora da partida, sujeitando-se, ainda, a 
julgamento pela CBSS e ou Comissão Disciplinar que avaliará e decidirá pela homologação, ou não de WO. 
 
6 – O jogo vencido ou perdido por WO não conta para cumprimento de penalidades por parte de atletas e comissão 
técnica devendo os mesmos, cumprir no próximo jogo de sua equipe na competição.  
 
7 – Somente poderão fazer parte do Banco de Reservas os seguintes elementos: até 13 atletas reservas, um Técnico, um 
auxiliar técnico, um Preparador Físico e um Médico ou Fisioterapeuta, todos devidamente identificados na Ficha de Ins-
crição e em súmula e com RG Original, sendo que Médico (CRM), Preparador Físico (CREF) e Fisioterapeuta (CREFITO), 
deverão apresentar o documento que comprove a Formação citada.  
 
8 – Quando não houver goleiro(a) reserva, a equipe deverá ter outra camisa de cor diferente da de jogo, em caso de 
substituição do Goleiro(a).  
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REGULAMENTO TÉCNICO DA COMPETIÇÃO 
 

9 – Nenhum jogo poderá ser iniciado sem que as equipes estejam em campo com o número mínimo que rege a Regra 
Oficial do Futebol 7 Society 2021, e nenhum jogo poderá ter a continuidade se um dos clubes ficar reduzido a menos de 
4.  
 
10 – Se um clube ficar reduzido a menos que o mínimo, esse perderá os pontos do jogo, mantendo-se o escore se estiver 
perdendo ou marcando-se o escore de (2 x 0) no caso do clube faltoso estiver vencendo ou empatando o jogo. Este caso 
poderá ser analisado pela CBSS, conforme Regra do Fair Play podendo até acarretar a eliminação da equipe envolvida. Se 
os dois clubes ficarem reduzidos a menos do mínimo de atletas, o jogo será considerado como realizado, marcando zero 
ponto para ambas as equipes.  
 
11 – É OBRIGATÓRIO o uso de caneleiras pelos(as) atletas participantes.  
 
12 – O(a) atleta capitão(ã) da equipe deverá usar uma faixa de identificação (braçadeira).  
 
13 – O clube que se recusar a continuar a disputa de qualquer jogo por mais de 5 (cinco) minutos após cientificado pelo 
árbitro, ainda que permaneça no campo, será considerado perdedor do jogo, perdendo os pontos em favor de seu ad-
versário. Caso o clube infrator esteja perdendo o jogo, o escore será mantido, caso contrário o escore será de 2x0 a favor 
do adversário para todos os efeitos legais.  
 
14 – PONTUAÇÃO: A competição terá a seguinte pontuação:  
VITÓRIA: 3 PONTOS; EMPATE: 1 PONTO; DERROTA: 0 PONTO  
 
15– CRITÉRIO DE DESEMPATE: Em caso de empate em pontos entre duas equipes ou mais, a ordem de classificação será 
definida pela aplicação dos seguintes critérios de desempate, aplicados pela ordem, sucessivamente: 1) Pontos Ganhos; 
2) Número de Vitórias; 3) Saldo de Gols; 4) Gols Pró; 5) Menor número de gols sofridos; 6) Número de Cartões Amare-
los; 7) Números de Cartões vermelhos; 8) Sorteio 
 
Observação Geral: Na Semi-Final e na Final nenhuma equipe tem vantagem para jogos eliminatórios, se os jogos terminarem 
empatados no tempo normal serão definidos através cobrança de Shoot Out conforme regra oficial. Decisão de Shoot Out: 
as cobranças serão em número de 03 para cada equipe, executadas alternadamente, permanecendo o empate, devem 
ser alternadas por equipe, até que uma obtenha a vantagem sobre a outra, ou seja, converter uma cobrança em gol e a 
adversária não, conforme regra oficial CBSS 2021.                   
 
16 – A confecção da tabela de jogos bem como a escala dos Oficiais de arbitragem é de Competência da CBSS Confedera-
ção Brasileira de Soccer Society, não cabendo às equipes participantes, interferência na tabela ou veto aos Árbitros, nes-
ta competição teremos o diretor de arbitragem da CBSS Sr. Flavio Rabbath, que cuidará especificamente dos oficiais de 
arbitragem e da escala, ele estará à disposição dos responsáveis das equipes para quaisquer esclarecimentos. 
 
17- Os Atletas deverão sempre manter os números da camisa inscritos em sua relação dentro do site, pois as súmulas já 
virão prontas e impressas. 
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REGULAMENTO TÉCNICO DA COMPETIÇÃO 

 
 
18 – Tempo de Jogo da categoria Feminina é de 25x25 minutos, conforme regra oficial 2021. 
 
19 – A contagem dos cartões para fins de aplicação de suspensão automática é feita separadamente e por tipologia, não 
havendo possibilidade de o cartão vermelho apagar o amarelo já recebido no mesmo ou em outro jogo.  
 
20 – As punições com Cartão Amarelo, serão contadas em séries cumulativas de três (03) cartões, sendo que cada série 
deverá ser cumprida a suspensão de um jogo. zerando somente na semifinal. 
 
21 – A punição pelos árbitros com Cartão Vermelho impedirá o punido de participar do jogo seguinte de sua equipe 
“SUSPENSÃO AUTOMÁTICA”.  
 
22- Quando do WO os resultados posteriores e anteriores desta equipe serão de 2x0 para a equipe adversária e a equipe 
estará eliminada automaticamente da competição e outras sanções serão aplicadas. 
 
 
23- A equipe mandante, sempre será a equipe postada do lado esquerdo da tabela e a qual deverá trocar os uniformes, 
quando da estiver da mesma cor do adversário 
 
 
24 - DISCIPLINA: Todo o atleta ou integrante da Comissão Técnica, Torcida e Pais de Atletas de equipes disputantes do 
Campeonato que for devidamente identificado por integrante da equipe de Arbitragem e por qualquer Dirigente da 
CBSS, FPSS ou da Comissão Organizadora presente no Complexo dos jogos, e que não tenha conduta compatível com a 
moral desportiva, ou ainda que promover ou participar de distúrbios ou tumultos durante o decorrer dos Jogos, será 
solicitado ao Representante da Equipe que contorne a situação, caso não haja consentimento a equipe poderá sofrer 
punição, com perda do jogo e até desclassificação do Campeonato, e se for citado em súmula ou em relatório, ou ainda 
que for denunciado por integrante da Diretoria da CBSS ou FPSS ou Comissão Organizadora, sofrerá processo e 
julgamento pela Comissão Disciplinar da Comissão Organizadora, podendo até a equipe ser punida com a eliminação do 
campeonato. O atleta ou integrante da Comissão Técnica de equipe disputante dos Campeonatos que for considerado 
culpado de FALTA GRAVE COM RELAÇÃO À DISCIPLINA, terá sua condição de jogo, SUMARIAMENTE CASSADA pela CBSS, 
até seu Julgamento. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça da CBSS, para esta competição será instalado a 
Comissão de Justiça e Disciplina CJD, exclusiva para o Brasileiro, composta pelo Presidente da CBSS Marcello Cordeiro 
Sangiovanni, Vice-Presidente da CBSS Lauro Henrique Andrade, e o Presidente da Federação Paranaense Marcio Bitar 
Neves, para resolver casos de indisciplina e enquadramento. 
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REGULAMENTO TÉCNICO DA COMPETIÇÃO 
 

25 – FORMA DE DISPUTA: 12 Equipes divididas em 04 Grupos de 03 equipes  
1ª FASE – Grupos - As equipes jogam dentro de seu próprio grupo em turno único, todas contra todas (todas as equipes 
jogam 02 jogos e todas as equipes se classificam). As equipes 1ª Colocadas de cada Grupo se classificam diretamente 
para a 3ª FASE – Quartas de Finais - e as 2ª Colocadas e as 3ª Colocadas se classificam para a 2ª FASE - Playoffs. 
2ª FASE – Playoffs – As equipes 2ª Colocadas e as 3ª Colocadas de cada grupo se enfrentam, ou seja, disputarão o Pla-
yoff, em um jogo único, conforme confronto já pré-definido na tabela. Além disso, as equipes 2ª Colocadas da 1ª FASE - 
Grupos - jogaram pelo empate para se classificarem para a 3ª FASE – Quartas de Finais. 
3ª FASE – Quartas de Finais – As equipes 1ª Colocadas da 1ª FASE enfrentam as equipes classificadas dos Playoffs, em 
um jogo único, conforme confronto já pré-definido na tabela. Ademais, as equipes 1ª Colocadas da 1ª FASE jogaram pelo 
empate para se classificarem para a 4ª FASE – SEMI-FINAL. 
4ª FASE – SEMI-FINAL – As equipes vencedoras (classificadas) da 3ª FASE se enfrentam conforme confronto já pré-
definido na tabela, em jogo único. Além disso, se o jogo terminar empatado, será decidido através da disputa de Shoo-
tout, conforme Regra Oficial da CBSS e FIFOS 2021 (03 cobranças alternadas, para cada equipe, se continuar empatado, 
01 cobrança para cada equipe até que haja um vencedor). Ao final, as equipes vencedoras (classificadas) da 4ª FASE farão 
a Grande Final da competição. 
5ª FASE – FINAL – As equipes vencedoras (classificadas) da 4ª FASE – SEMI-FINAL - se enfrentam conforme confronto já 
pré-definido na tabela, em jogo único. Além disso, se o jogo terminar empatado será decidido através da disputa de Sho-
otout, conforme Regra Oficial da CBSS e FIFOS 2021 (03 cobranças alternadas, para cada equipe, se continuar empatado, 
01 cobrança para cada equipe até que haja um vencedor). Ao final, a equipe vencedora será a CAMPEÃ e a perdedora 
VICE-CAMPEÃ. Além disso, a equipe 3ª COLOCADA da competição será a equipe que PERDER para a equipe CAMPEÃ na 
4ª FASE- SEMI-FINAL - da competição. 
 

26 – À equipe inscrita caberá a responsabilidade dos exames médicos de seus atletas, a não apresentação destes isenta a 
organização de qualquer problema de saúde ocorrido com participante antes, durante ou após a competição. 

 

27 – A CBSS e a FPSS não se responsabilizam por quaisquer acidentes ocorridos com os participantes da competição, ou 
por estes ocasionados a terceiros, antes, durante e após as partidas. A CBSS não se responsabiliza por danos causados, 
acidentes a qualquer pessoa (atleta, árbitros, professores, torcida etc.), no local do Evento/Competição.  
 

28 - As interpretações dos casos omissos no presente Regulamento, serão resolvidos pela CBSS Confederação Brasileira 
de Soccer Society, Comissão Disciplinar, e os Representantes Legais das Equipes.  

 
29 – Declaramos que disputamos este evento, por livre e espontânea vontade, isentando de qualquer responsabilidade e 
acidentes, que venhamos a sofrer, os organizadores, promotores e patrocinadores, em nosso nome e de nossos herdei-
ros ou sucessores.  
 
30 - Declaramos estar em boas condições físicas e médicas para disputar o evento, tendo treinado apropriadamente para 
ele. Assumiremos também as despesas de transporte de ida e volta, médicas e hospitalares decorrentes de quaisquer 
acidentes que porventura venham a nos ocorrer durante o evento. Por este instrumento, cedemos todos os direitos de 
imagem, inclusive de arena, permitindo o livre uso de nossos nomes e fotografia, não tendo direito a receber qualquer 
renda auferida como direitos de televisão ou qualquer outro tipo de transmissão deste evento. Venho requerer a V.Sa. 
minha inscrição para a participação no evento e me responsabilizo em estar no Evento nas datas e horários determina-
dos pela CBSS. Também nos responsabilizamos em ressarcir imediatamente, quaisquer danos causados, nos alojamentos, 
nos locais dos jogos, nos refeitórios e quaisquer outras instalações utilizadas na Competição. 
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