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Normas para as Inscrições – FUTEBOL SETE 2022 
 

 

Art. 1º - O Campeonato Municipal de FUTEBOL SETE LIVRE (MASC/FEM), VETERANO MASC (35+) e MASTER 

MASC (45+), será disputado de acordo com Regulamento Técnico abaixo, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL 

SETE SOCIETY, mais o que será determinado na reunião técnica com os representantes das 

Equipes/Clubes/Agremiações participantes do mesmo (Data/Horário/Local: a ser definida e avisa a todos pós o término 

das inscrições). 
 

 

Art. 2º - ESPECÍFICO DAS INSCRIÇÕES: 

-Cada Clube/Empresa/Associação/Agremiação poderão inscrever quantas EQUIPES desejarem em cada gênero/categoria; 

- Prazo de inscrições: de 07/02/2022 ao dia 13/03/2022, pelo SITE de Inscrições da Prefeitura Municipal de Erechim – 

Aba do Departamento de Esportes ou pessoalmente no Departamento de Esportes que auxiliarão através do SITE; 

- Obrigatória a participação de todas as equipes inscritas (1 responsável) na Reunião Técnica que será realizada após a 

data limite das inscrições; 

- Os jogos iniciarão em Março/2022. 

- Os Jogos acontecerão durante a semana à noite de terça-feira a sexta-feira. 

- Os Jogos serão realizados em Campo de Grama Sintética. 
 

- Nº de Atletas Inscritos por Equipe: 

Mínimo: 12 atletas 

Máximo: 20 atletas 

Poderá se fardar por jogo: até 15 atletas 
 

- Comissão Técnica na Ficha de Inscrição (Poderão Inscrever): 

Treinador: 

Dirigente 1: 

Dirigente 2: 

Massagista: 

Médico: com Registro no CRM 

Preparador Físico: com Registro no CREF 

OBS: Massagista, Preparador Físico e Médico deverão retirar no Departamento de Esportes a autorização mediante 

apresentação da Carteira de Identidade Profissional. 
 

- Comissão Técnica Por Jogo (em Campo): 

Treinador: 

Dirigente 1: 

Massagista: 

Médico: com Registro no CRM 

Preparador Físico: com Registro no CREF 
 

- Limites de Atletas Inscritos por Equipe sem vínculo com o Município de Erechim: 

Livre Masculino: 35% dos Inscritos na Ficha de Inscrição; 

Livre Feminino: 35% dos Inscritos na Ficha de Inscrição; 

Veterano (35+) Masculino: Livre; 

Master (45+) Masculino: Livre; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

- O que será determinado como vínculo do atleta com o Município de Erechim: 

1 -  Título de Eleitor (deverá estar com ele em vigor em Erechim até a última partida da competição/da sua equipe); 

2 - Caberá ao Atleta Protestado apresentar a prova descrita acima (autenticada em cartório) ou original para comprovar 

o vínculo com a cidade de Erechim e Jurisdição. 

- Idades por Categoria: 

Livre Masculino: mínimo 16 anos completos 

Livre Feminino: mínimo 16 anos completos 

Veterano Masculino: 35 anos (completando 35 anos até o dia 31/12/2022) 

Master Masculino: 45 anos (completando 45 anos até o dia 31/12/2022) 

 

- Inscrições/Prazos: 

O prazo das inscrições para os 20 (vinte) atletas e comissão técnica: fica estabelecido que as inscrições deverão ser 

efetivadas antes do primeiro jogo de cada equipe até as 48 h dias úteis  que antecede o seu primeiro jogo.  

Após este horário e prazo a equipe não poderá inscrever mais nenhum atleta ou comissão técnica até o final do 

campeonato. 

 

- Documentação/Liberação para os Jogos: 

O atleta ou comissão técnica só estará liberado para o jogo após o envio da documentação necessária ao Departamento de 

Esportes (RG/TÍTULO DE ELEITOR). 

 

- Pendências: 

Verificarem junto ao Departamento de Esporte a relação de atletas e comissão técnica punida antes da inscrição dos atletas 

e comissão técnica, para analisar as pendências. 

 

Art. 3º - Os clubes/agremiações/equipes/atletas, pessoas físicas e jurídicas que participarem desta competição, serão 

considerados conhecedores das Regras Oficiais da modalidade de FUTEBOL SETE SOCIETY, do Código de Justiça 

Desportiva Municipal e do presente Regulamento Técnico (disponíveis no Site da Prefeitura Municipal de Erechim e no 

Departamento de Esportes), assim como, concordam expressamente, submetendo-se sem reservas a todas as disposições e 

consequências que destas possam emanar. 
 

Art. 4º - A documentação obrigatória de apresentação nos dias de jogos será a RG (original) ou a CNH (original ou 

digital), sem a apresentação de um destes documentos o atleta e comissão técnica não terão condições de jogo. 
É vetada a participação de atletas em mais de uma equipe, caso acontecer irão a julgamento através do CMD.  
OBS: Caso o atleta for escrito para duas ou mais equipes, o mesmo deverá redigir um documento (assinado) e levar ao 

Departamento de Esportes declarando oficialmente para qual equipe atuará (antes do início da competição). 
 

Art. 5º - As equipes/clubes/agremiações/atletas deverão acatar todas as decisões do Departamento de Esportes e CMD 

com relação à organização e das normas sanitárias impostas para a realização da competição (Protocolo COVID-19). 
 

Art. 6º - UNIFORME: Todos os atletas deverão estar uniformizados para os jogos: camiseta numerada, calção e meia 

padrão para todos da equipe (mesmo padrão para todos os atletas).  

CANELEIRA: Obrigatória. 

CHUTEIRA DE TRAVA: Proibido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Art. 7º - Os jogos seguirão as datas estipuladas na tabela de jogos, sendo que nenhuma data será alterada. Somente em 

casos extremamente necessário. Se houver a necessidade da troca de datas de jogos, a solicitação deverá ser feita (por 

escrito) 48hs antes do jogo, sendo que deverá haver comum acordo entre ambas as equipes envolvidas (O jogo só será 

transferido desde que não prejudique ou beneficie outras equipes e dentro das possibilidades de remarcar o jogo para outra 

data – disponibilidade de campo e arbitragem). Solicitação e confirmação/resposta somente através de ofício. 

 

Art. 8º - Somente poderão participar dos jogos os atletas e comissão técnica inscritos na Ficha de Inscrição. 

 

Art. 9º - A Fórmula da Competição será elaborada pelo Departamento de Esportes e Conselho Municipal Desportivo 

conforme o número de equipes inscritas na Competição. 

Art. 10º -  Em caso de empate no número de pontos ganhos no final das fases classificatórias, o desempate será feito 

obedecendo os seguintes critérios: 

a) Confronto direto (somente entre duas equipes); 

b) Menor número de gols sofridos, na etapa/fase em que ocorreu o empate, entre as equipes empatadas; 

c) Menor número de gols sofridos, na etapa/fase em que ocorreu o empate em todos os jogos da Fase; 

d) Maior número de gols feitos, na etapa/fase em que ocorreu o empate, entre as equipes empatadas; 

e) Maior número de gols feitos, na etapa/fase em que ocorreu o empate, em todos os jogos da Fase; 

f) Saldo de gols (soma-se os feitos e diminui com os sofridos), na etapa/fase em que ocorreu o empate entre 

as equipes empatadas; 

g) Menor número de cartões vermelhos durante a Fase que ocorreu o empate; 

h) Menor número de cartões amarelos durante a Fase que ocorreu o empate; 

i) Sorteio. 

Obs.: Os critérios acima serão utilizados sempre dentro da fase em disputa. 

 

Art. 11º - A Prefeitura Municipal de Erechim, Departamento de Esportes e CMD, não se responsabilizam por qualquer 

acidente ocorrido com atletas ou por estes ocasionados a terceiros, bem como furtos ou extravio de pertences em 

competições.  

 

Art. 12º -  As equipes deverão informar-se com o Departamento de Esportes ao final de cada fase sobre os próximos 

jogos e resultados, pelo fone 3520.7006 ou, através do Grupo de Whatssap que será formado com os responsáveis pelas 

equipes participantes (02 pessoas por equipe poderão fazer parte do Grupo de Whatssap). 

 

Art. 13º -  PREMIAÇÃO EQUIPE 

1º LUGAR: 25 MEDALHAS + 01 TROFÉU 

2º LUGAR: 25 MEDALHAS + 01 TROFÉU 

3º LUGAR: 25 MEDALHAS + 01 TROFÉU 

 

PREMIAÇÃO INDIVIDUAL:  

Artilheiro (a): 1 Troféu (somatória de toda a competição) 

Goleiro (a) Menos Vazado (a): 2 Troféus (somente entre as 4 equipes finalistas) 

 

Art. 14º -  Os casos omissos neste Regulamento Técnico serão resolvidos pelo Departamento de Esportes e CMD – 

Conselho Municipal Desportivo, com os responsáveis pelas equipes participantes na reunião Técnica. 

 

OBS: Dúvidas pelos fones:  

Departamento de Esportes: (54) 3520.7042 com Júlio Dornelles ou Leonir Bigaton. 

 

Erechim, 01 de Fevereiro de 2022.  


