
 

                                          

 

V TORNEIO DE FUTEBOL 7 DOS TRABALHADORES DA 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - 2018 

 

REGULAMENTO 

 

TÍTULO I 

Da Finalidade

Art. 1º – O V Torneio de Futebol 7 dos Trabalhadores da UnB (doravante denominado 

Torneio), na categoria masculino principal, com até 16 equipes, será promovido pela 

Diretoria de Esporte e Lazer do Decanato de Assuntos Comunitários, em parceria com o 

SINTFUB, tendo por finalidade a confraternização e o incentivo à prática do esporte e à 

qualidade de vida entre os servidores e trabalhadores da Universidade de Brasília. 

 

TÍTULO II 

Da Organização 

Art. 2º – A organização e realização do Torneio cabe à Diretoria de Esporte e Lazer - 

DEL/DAC, que é a responsável pela Coordenação Geral, e ao SINTFUB. 

 

TÍTULO III 

Da Coordenação Geral e Comissão Disciplinar Temporária 

 

Art. 3º – Compete somente à Coordenação Geral zelar pela execução do Torneio, 

interpretar e resolver os casos omissos neste Regulamento. 

Art. 4º – A Comissão Disciplinar Temporária (CDT) é competente para analisar e julgar 

as infrações cometidas durante o certame. 

§ 1º A CDT, uma vez instalada, fica incumbida de apreciar e julgar as infrações cometidas 

durante o Torneio, de acordo com as regras da Confederação Brasileira de Futebol 

(CBF7) ou, no que expressamente delas diferirem, do expresso neste Regulamento. 

 



§ 2º A CDT será composta por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente. O presidente 

da comissão será da Coordenação Geral. 

 

TÍTULO IV 

Das Inscrições 

Art. 5º – As inscrições serão limitadas a 16 (dezesseis) equipes. 

Art. 6º – As inscrições serão feitas no período de 26 de setembro até às 23h59 do dia 7 de 

outubro, via online no sítio www.esporte.unb.br. Em caso de dúvidas, os interessados 

deverão comparecer à Diretoria de Esporte e Lazer, no ICC Sul AT – 201, no horário das 

8h às 19h em dias úteis. 

Art. 7º – É de inteira responsabilidade do representante as inscrições de seus atletas, 

atestando a veracidade de todos os dados.  

§ 1º - Na inscrição deverão constar nome completo, data de nascimento, matrícula FUB 

e centro de custo ou unidade.  

§ 2º - Todos os atletas inscritos devem assinar termo de compromisso de ciência deste 

Regulamento e de responsabilidade sobre eventuais lesões e sinistros que possam ocorrer 

durante o Torneio. 

§ 3º - No momento da inscrição ou, mais tardar, até o último dia das inscrições, todos os 

atletas deverão comprovar seu vínculo com a UnB, seja com: 

a) carteira funcional com foto ou,  

b) carteira de identidade, de motorista ou outro documento oficial com foto, acompanhada 

do contracheque do mês de agosto. 

 

 

TÍTULO V 

Da Participação 

Art. 8º – As equipes podem inscrever no mínimo 08 (oito) e no máximo 15 (quinze) 

atletas. Depois de inscrita a equipe passa a representar o seu Centro de Custo ou Unidade, 

podendo um Centro de Custo ou Unidade inscrever mais de uma equipe. 

Parágrafo Único - Até o dia 8 de outubro do corrente ano às 11h, os documentos dos 

atletas devem ser apresentados à Coordenação Geral na Diretoria de Esporte e Lazer para 

que a equipe se torne apta para a competição. 

Art. 9º – Não haverá restrição na composição das equipes, desde que respeitem o art.11º, 

‘a’ e ‘b’ deste regulamento. 

§ 1º - As equipes que não inscreveram o número máximo de atletas e ainda queiram 

inscrever mais atletas poderão fazê-lo até o dia 11 de outubro, às 16h. As inscrições 

devem ser solicitadas na DEL no horário de expediente (8h às 19h). 

http://www.esporte.unb.br/


§ 2º - Não podem participar do Torneio funcionários que possuam vínculo como horista. 

Art. 10º – Podem participar do Torneio: 

a) Professores, Funcionários do quadro, Terceirizados e Estagiários pertencentes aos 

Centros de Custos da FUB. 

b) Funcionários das Associações, FINATEC, AUTOTRAC e SINTFUB. 

§ 1º - Nenhum atleta pode participar de qualquer uma das partidas sem que seu nome 

esteja listado na Ficha Geral de Inscritos e tenha sido certificado pela Coordenação Geral. 

§ 2º - O atleta só poderá participar da partida apresentando à mesa de controle ou ao 

árbitro reserva um dos seguintes documentos abaixo relacionados: 

a) Carteira funcional com foto; 

b) Carteira de identidade ou de motorista com foto. 

Art. 11º – Todos os atletas terão que se apresentar devidamente uniformizados, com 

numeração nas camisas, e trajando calções e meiões, além de tênis ou chuteiras com 

travas baixas, admitindo-se pequenas diferenças nas tonalidades das cores dos calções e 

meiões. As caneleiras são fortemente recomendadas, mas não são obrigatórias. As 

chuteiras de trava alta não serão permitidas. 

 

 

 

TÍTULO VI 

Dos Jogos e Seus Horários 

Art. 12º – O torneio será regido por um misto das regras do Futebol de Campo da FIFA 

2017-2018 e do Futebol 7 da CBF7 em vigor, além de alterações pontuais previstas neste 

regulamento. De modo geral, serão adotadas as regras do Futebol de Campo para o 

funcionamento da dinâmica do jogo, exceto pelo Impedimento, e as regras do Futebol 7 

para sua estrutura. 

§1º - As regras do Futebol de Campo adotadas são: A Bola; O Início e o Reinício do Jogo; 

A Bola em Jogo e fora de Jogo; Determinação do Resultado de um Jogo; Faltas e 

Incorreções; Tiros Livres; Tiro Penal (Pênalti); O Arremesso Lateral; O Tiro de Meta; O 

Tiro de Canto. A distância mínima observada pelos adversários em um tiro livre será de 

5 metros, conforme regra do Futebol 7. As regras do Futebol podem ser acessadas no link 

www.conteudo.cbf.com.br/cdn/201712/20171221124545_0.pdf). 

§2º - As regras do Futebol 7 adotadas são: O Campo de Jogo e Tempo de Jogo. As regras 

do Futebol 7 podem ser acessadas no link 

www.painel.cbf7.com.br//Documentos/Livro%20de%20Regras%20FUT7.pdf).  

Art. 13º – Os jogos serão realizados no Centro Olímpico da Universidade de Brasília, no 

horário de 12 às 14 horas de segunda à sexta. Eventualmente, em caso de necessidade, 

poderão ser remarcados jogos para o horário das 17 às 19 horas. 

http://www.conteudo.cbf.com.br/cdn/201712/20171221124545_0.pdf
http://www.painel.cbf7.com.br/Documentos/Livro%20de%20Regras%20FUT7.pdf


§1º - Será considerada perdedora por W.O. a equipe que não se apresentar com no mínimo 

05 (cinco) atletas em campo, até 10 (dez) minutos após o horário estabelecido. 

§2º - A tolerância de 10 (dez) minutos vale somente para a 1ª (primeira) partida de cada 

dia, não sendo aceito qualquer motivo para justificar atraso. 

§3º - A duração de todas as partidas será de 50 minutos, divididos em 2 (dois) tempos de 

25 (vinte e cinco) minutos, com intervalo de 5 (cinco) minutos, em tempo corrido. Ao 

árbitro será facultado permitir acréscimos em ambos os tempos, se entender que houve 

motivos substanciais de atrasos, devendo comunicá-los aos atletas no banco de reservas. 

§4º - Nos jogos em que houver a necessidade de existir um vencedor, no caso de empate 

no tempo normal, haverá cobranças da marca do pênalti (5 iniciais e posteriormente 

alternadas, caso necessário, até que ocorra o desempate, segundo a regra do Futebol).  

§5º - Somente na fase semifinal e na disputa do título, no caso de empate no tempo normal, 

haverá uma prorrogação de 10 (dez) minutos, divididos em 2 tempos de 5 minutos 

(cronômetro corrido), sem intervalo e sem morte súbita. Persistindo o empate, haverá 

cobrança da marca de pênalti (5 iniciais e posteriormente alternadas, caso necessário, até 

que ocorra o desempate, segundo a regra do Futebol). 

Art. 14º – Caberá ao capitão, treinador ou representante legal das equipes entregar ao 

anotador da partida (mesário ou árbitro reserva) os documentos de seus atletas constantes 

da Ficha Geral de Inscrições, 15 (quinze) minutos antes da partida, conforme previsto no 

Art. 11º, parágrafo 2º deste regulamento. 

 

 

 

TÍTULO VII 

Do Congresso Técnico 

Art. 15º – O Congresso Técnico será realizado no dia 8 de outubro, na sala de reuniões 

da Diretoria de Esporte e Lazer (ICC Sul AT – 201) ou em local a ser avisado pela 

Coordenação Geral, às 12 horas. 

Art. 16º – Durante a realização do Congresso Técnico, cada equipe poderá participar com 

um representante, com direito a opinião relativa à fórmula de disputa. É compulsória a 

presença de pelo menos um representante da equipe no Congresso Técnico. 

Art. 17º – No Congresso Técnico será definida a fórmula de disputa, o calendário de jogos 

de toda a competição e, por sorteio caso houver, as chaves da primeira fase.  

 

TÍTULO VIII 

Da Pontuação 

Art. 18º – Para efeito de classificação dentro das chaves, será adotado o seguinte critério: 

a) Vitória = 3 pontos 



b) Empate = 1 ponto 

c) Derrota = 00 pontos 

Art. 19º – Não haverá acúmulo de pontos ou gols de uma fase para outra, no decorrer do 

torneio. 

Art. 20º – Como critério de desempate, tanto dentro das chaves, quanto para efeito da 

classificação por índice técnico, serão adotadas as seguintes prioridades: 

a. Número de vitórias; 

 

b. Menor número de pontos de Disciplina; 

 

c. Confronto direto, em caso de empate entre duas equipes; 

d. Maior saldo de gols; 

e. Maior número de gols marcados; 

f. Sorteio. 

Parágrafo Único – No caso do item “Menor número de pontos de Disciplina”, será 

adotado o seguinte critério: Cartão Amarelo = 50 pontos; Cartão Vermelho = 150 

(desconsiderando o cartão amarelo prévio), computando os cartões recebidos ao longo do 

torneio e não apenas na fase em disputa. 

 

Art. 21º - Em caso de W.O., será considerado o maior placar realizado dentro da chave 

até o final da fase classificatória. 

 

TÍTULO IX 

Da Suspensão Da Partida 

Art. 22º – Qualquer partida que venha a ser suspensa terá uma nova data marcada para 

sua realização pela Coordenação Geral e divulgada entre os participantes. 

§1º - Uma partida poderá ser suspensa pelo árbitro quando forem constatadas condições 

meteorológicas extremamente adversas. 

§2º - Em caso de suspensão da partida, proceder-se-á da seguinte forma: 

I – Se for suspensa até 10 minutos do segundo tempo de jogo, o tempo restante da partida será 

jogado em data e horário determinado pela Coordenação Geral; 

II – Se a partida for suspensa após 10 minutos do segundo tempo de jogo, prevalecerá o resultado 

constante na hora da suspensão. 

 

 

TÍTULO X 

Das Penalidades 



Art. 23º – As penalidades devem ser aplicadas de acordo com as regras de Futebol da 

FIFA e deste Regulamento. 

Art. 24º – O atleta que receber o segundo cartão amarelo está automaticamente suspenso 

da partida subsequente àquela em que recebeu a referida advertência. 

Parágrafo Único – A contagem de cartões amarelos será zerada antes do jogo semifinal, 

de tal forma que apenas jogadores expulsos na semifinal estarão suspensos da final.  

Art. 25º – 01 (um) cartão vermelho corresponde à suspensão automática por um jogo.  

Art. 26º – O atleta que agredir outro atleta ou membro de comissão técnica, árbitros, seus 

auxiliares e/ou qualquer membro da Coordenação Geral será julgado pela CDT e poderá 

ser eliminado do torneio em caráter irrevogável e irrecorrível. O atleta que cometer tal 

infração fica impedido de participar do VI Torneio de Futebol 7 de 2019. 

Art. 27º - A equipe que não comparecer (W.O.) em duas partidas será automaticamente 

eliminada da competição, podendo acarretar em suspensão de futuras competições se não 

houver justificativa plausível.  

 

TÍTULO XI 

Da Arbitragem 

Art. 28º – Cabe a arbitragem aplicar as regras do jogo de Futebol e do jogo do Futebol 7, 

onde couberem de acordo com este Regulamento, e decidir sobre qualquer divergência 

oriunda de sua prática. 

§1º - O árbitro deverá relatar claramente em súmula todos os incidentes que ocorram 

antes, durante e após a partida. Esses dados servem de subsídios para julgamento pela 

CDT. 

§2º - Suas funções começam no momento de sua entrada no campo em que o jogo será 

realizado e termina com a entrega de seu relatório à Coordenação Geral. 

 

TITULO XII 

Da Premiação 

Art. 29º – A premiação será constituída de troféus: 

I – para primeiro, segundo e terceiro colocados; 

II – a equipe que demonstrar maior nível de espírito esportivo, sendo definido pelo menor 

número de cartões disciplinares; 

III – artilheiro; 

IV – defesa menos vazada.  

Art. 30º - Haverá medalhas para os atletas das equipes classificadas em primeiro, segundo 

e terceiro lugar. 



 

TÍTULO XIII 

Das Disposições Gerais 

Art. 31º – O regulamento deverá ser lido por todos os representantes legais e atletas 

participantes das equipes, não sendo aceitos argumentos baseados no desconhecimento 

do presente conteúdo. 

Art. 32º – Quaisquer consultas atinentes ao Torneio sobre matéria não constante no 

Regulamento devem ser formuladas por escrito à Coordenação Geral. Após análise, a 

Coordenação apresentará sua resolução por meio de Boletim Oficial. 

Art. 33º – A Coordenação Geral isenta-se de quaisquer responsabilidades com pertences 

de atletas e materiais esportivos das equipes. 

Art. 34º – A Coordenação Geral, de acordo com as possibilidades, manterá ao lado do 

campo uma ambulância ou a presença de socorrista para atendimento aos atletas 

participantes do Torneio. 

§1º - É obrigatória a assinatura do termo de assunção de riscos, dois dias antes do início 

da primeira partida da sua equipe no Torneio, sob a pena de não participar da mesma. 

§2º - A Coordenação Geral não se responsabiliza pelo estado de saúde dos participantes 

do Torneio, bem como por quaisquer lesões que venham a ocorrer com o atleta durante a 

disputa. 

Art. 35º – Todo recurso deve ser apresentado à Coordenação Geral, por escrito e dentro 

do horário comercial de até 24 horas após o termino da partida, exceto sábados, domingos 

e feriados. 

§ 1º - Caberá exclusivamente ao reclamante o ônus da prova. 

§ 2º - Não será aceito recurso impetrado por terceiros. Apenas a parte envolvida e atingida 

pela infração alegada tem direito ao mesmo. 

 

Brasília, 25 de setembro de 2018. 

 

 

COORDENAÇÃO GERAL 


