
 

 

 
 
 

REGULAMENTO 
 

CAMPEONATO SERGIPANO FUT7 DE BASE 2021 
 
1-Organização 
O campeonato sergipano FUT 7 Base 2021 será realizada pela Federação Sergipana de FUT7 e 
seguirá as regras oficiais de FUT7. Caberá à Comissão Organizadora todas as decisões 
disciplinares ou qualquer outra que ocorrer neste campeonato. 
 
2- Contagem Dos Pontos 
A contagem dos pontos será regida pelo sistema a seguir: 
• Vitória. ............................... 03 (três) Pontos 
• Empate .............................. 01 (um) Ponto 
• Vitória no Shoout out ....................... 02 (dois) Pontos 
• Derrota .............................. 00 (zero) Pontos 
 
Ocorrendo empate em pontos na classificação entre duas ou três equipes, empregar-se-ão os 
seguintes critérios: 
 
a) Confronto direto; 
 
b) Maior número de vitórias; 
 
c) Menor número de gols sofridos; 
 
d) Maior número de gols marcados; 
 
e) Saldo de gols; 
 
f) Menor número de cartões VERMELHOS; 
 
g) Menor número de cartões AMARELOS; 
 
h) Sorteio. 
 
 
3- Forma de Disputa 
O campeonato será disputado da seguinte maneira: 
• FASE CLASSIFICATÓRIA, onde as equipes inscritas serão distribuídas em chaves, através de 
sorteio, de acordo com o número de equipe inscritas. 
 
Categoria Sub 7: 
Grupo único, onde jogam todos contra todos em jogos de ida e volta, sendo que os dois 
melhores classificados disputarão a Final. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Categoria Sub 9: 
Grupo único, onde todas as equipes jogam entre si, em jogos de ida e volta, onde os dois 
Primeiros fazem a Final com o Primeiro Colocado jogando pelo empate para ser Campeão. 
 
 
Categoria Sub 11: 
Grupo único, onde todas as equipes jogam entre si em partidas únicas, sendo os Quatro 
melhores classificam para as Semi Finais, sendo os confrontos entre;  
1 Colocado X 4 Colocado 
2 Colocado x 3 Colocado 
Persistindo o empate no tempo normal, o jogo irá para 3 Shout Out alternados. 
 
Categoria Sub 13: 
Serão trÊs grupos, Grupo A, Grupo B e Grupo C onde os times se enfrentam no mesmo Grupo 
em jogos únicos.  
Classificam –se para as Quartas de Finais os Dois (2) Melhores colocados de cada Grupo e os 
Dois (2) melhores  Terceiros colocados. 
 
1 Colocado Geral X 2 Melhor Terceiro Colocado (Jogo 1.) 
2 Colocado Geral X 1 Melhor Terceiro Colocado ( Jogo 2). 
3 Colocado Geral X 6 Colocado Geral ( Jogo 3). 
4 Colocado Geral X 5 Colocado Geral (Jogo 4). 
Persistindo o empate no tempo normal, o jogo irá para 3 Shout Out alternados. 
 
 
Categoria Sub 15: 
Serão dois Grupos, Grupo A e Grupo B , onde as equipes se enfrentam dentro do grupo em 
jogos únicos. 
 
Classifica – se para as Semi  Finais os dois melhores colocados dos Grupos. 
 
1 Grupo A X 2 Grupo B 
1 Grupo B X 2 Grupo A 
Persistindo o empate no tempo normal, o jogo irá para 3 Shout Out alternados. 
 
 
Categoria Sub 17: 
Grupo único, onde todas as equipes jogam entre si, em jogos de ida e volta, onde os dois 
Primeiros fazem a Final com o Primeiro Colocado jogando pelo empate para ser Campeão. 
 
Não haverá disputa de terceiro lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
4- Suspensão por cartões amarelos e vermelhos 
O atleta/técnico/membro da comissão que for excluído do jogo pela arbitragem, estará 
automaticamente suspenso da próxima partida, cabendo ainda o aumento desta penalidade 
após julgamento pela COMISSÃO ORGANIZADORA. 
O atleta que receber três cartões amarelos em jogos distintos, estará automaticamente 
SUSPENSO da próxima partida, INDEPENDENTE DA FASE. 
O atleta/técnico/membro da comissão que for excluído no decorrer de uma partida, deverá 
permanecer do lado oposto aos bancos de reserva, até o encerramento da mesma. 
 
Será de responsabilidade da equipe a contagem e controle dos cartões amarelos e vermelhos 
recebidos, para o cumprimento das respectivas penalidades. 
No caso de aplicação de cartão vermelho por conta de aplicação do segundo amarelo na 
mesma partida, o atleta cumprirá suspensão automática de uma partida devido ao cartão 
vermelho e aqueles cartões amarelos desta partida serão desconsiderados, não cabendo neste 
caso, necessidade de julgamento. 
 
Será Aplicado um código de conduta por parte das comissões técnicas e 
torcida de cada equipe, onde, desordem, insultos, agressões físicas ou 
verbais diante da arbitragem e/ou membros da comissão organizadora a 
equipe de onde o autor for identificado será penalizada por W.O. NA 
PARTIDA , perdendo 3 Pontos e a equipe adversaria bonificada com 3 
pontos . 
 
5- Considerações Gerais 
Para as categorias Sub-07 / 09/ 11/ 13/ 15 o tempo de jogo será de 30 (trinta) 
minutos, dividido em dois tempos de 15 (quinze) minutos, corridos. 
 
Para a categorias Sub-17 o tempo de jogo será de 40 (quarenta) minutos corridos, 
dividido em dois tempos de 20 (vinte) minutos, corridos. 
 
Será permitido atraso de até 15’ (quinze minutos) e caso exceda esse tempo, será 
homologado o w x o automaticamente e a equipe estará eliminada. Em caso de w x o além dos 
três pontos ganhos, será conferido o placar de 3 x 0 para a equipe adversária. 
O pagamento da taxa de arbitragem deve ser efetuado antes do início do jogo, sob 
pena de w x o. 
 
Cada Equipe poderá inscrever o número máximo de 25 atletas no ato da inscrição. 
Cada atleta só poderá ser inscrito por uma equipe nesta competição, não podendo trocar de 
equipe após a data de inscrição. Em hipótese alguma será permitida a inclusão de atletas 
após esta data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Antes de iniciar o jogo, cada equipe deverá apresentar os documentos de identidade 
dos atletas. O atleta que não apresentar o documento não poderá participar da partida. 
 
A inscrição da equipe neste campeonato implica na aceitação de todos os itens 
presentes neste regulamento. 
 
Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela comissão organizadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att, 
 
Williams dos Santos 
Diretor de Competições da FF7SE 
 
Diego Fontes da Silva Almeida 
Presidente da FF7SE 

 
 
 
 

Aracaju-Se , 23 de Fevereiro de 2021 


