
ABFC – ASSOCIAÇÃO BOLERAGEM FUTEBOL CLUBE 

1º CAMPEONATO DE FUTEBOL 7 – TAÇA HUGO KODAMA e BOLERAGEM FC – 2018 

REGULAMENTO GERAL 

DOS OBJETIVOS 

Art. 01 – Integração, lazer e melhoria da qualidade de vida através do esporte são os 
objetivos da ABFC ao promover o Primeiro Campeonato de Futebol 7 com o grupo da Taça Hugo 
Kodama em 2018. 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 02 - Este regulamento é o conjunto das disposições preliminares que regem o 
campeonato. 

Art. 03 – Todos os participantes/atletas inscritos neste campeonato declaram que possuem 
conhecimento sobre as Leis Desportivas que regem essa modalidade. 

DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 04 – A participação no campeonato é exclusiva para membros da BFC e da Taça Hugo 
Kodama, não sendo permitida a entrada de atletas não relacionados. 

Art. 05 - Os atletas participantes da competição deverão estar conscientes de suas condições 
físicas e ao se inscreverem, assumem inteiramente que não existe qualquer impedimento para sua 
prática esportiva, sendo responsáveis por quaisquer consequências causadas pela participação no 
campeonato. 

Art. 06 - O Torneio será disputado na categoria masculina e terá um custo de R$ 15,00 (dez 
reais) por atleta-sócio (ABFC) e R$ 25,00 (vinte reais) por atleta não-sócio/atleta Hugo Kodama. A 
ABFC irá cobrir o valor remanescente dos R$ 10,00 de seu sócio.  

FORMAÇÃO DAS EQUIPES 

Art. 7 – Cada equipe será composta por no mínimo 7 (sete) e no máximo 15 (quinze) atletas. 
Os jogos serão realizados com 7 (sete) atletas, sendo, obrigatoriamente, 1 (um) goleiro e 6 (seis) 
jogadores de linha. 

Art. 8 - Para início das partidas, é obrigatória a presença mínima de 5 (cinco) jogadores, 
sendo 1 (um) goleiro. Caso uma das equipes fique com apenas 4 (quatro) atletas, sendo apenas 3 
(três) jogadores de linha e um goleiro o jogo será encerrado com a vitória decretada em favor da 
outra equipe por 3 (três) gols de diferença. 

Art. 9 – A formação das equipes é realizada pelo Presidente dos dois Clubes. Somente 
poderão jogar os jogadores previamente inscritos. Não são permitidas inscrições durante o 
campeonato. 

FORMA DE DISPUTA E REALIZAÇÃO DOS JOGOS 

Art. 10 - O Torneio masculino será disputado em sistema de grupo único, sendo todos contra 
todos. Classificam-se a final as 2 (duas) equipes melhores colocadas. 

Art. 11 – O sorteio dos jogos, horários e campos serão realizados pelo Presidente do Clube da 
Boleragem FC. 

Art. 12 – Os jogos serão realizados nos campos da Arena Oliveira e da Arena BFC, conforme 
horários divulgados na tabela de jogos. 

Art. 13 - Os atletas deverão se apresentar no local da competição com 15 (quinze) minutos 
de antecedência ao horário designado, devendo imediatamente assinar a Súmula. 



Art. 14 – Haverá uma tolerância de 10 (dez minutos) de atraso para o início do jogo, que será 
iniciado assim que a equipe estiver com o número mínimo de atletas. Cada partida será disputada 
em dois tempos de 30 minutos cada, sempre com intervalo de 5 minutos. 

Art. 15 - A equipe que não estiver no horário marcado para o início de seu jogo ou estiver 
com número inferior ao permitido na regra (05 atletas), perderá a partida por W.O. Cada ausência 
custará uma derrota pelo placar de 3 a 0, sendo que os gols não serão computados para contagem 
da artilharia do campeonato e também para o goleiro menos vazado. 

Art. 16 – Os atletas deverão apresentar-se obrigatoriamente com uniforme do seu time. 

Art. 17- É recomendado o uso de caneleiras para todos os atletas que estiverem em campo. 

DA PONTUAÇÃO 

Art. 18 – Cada vitória valerá 3 (três) pontos, empate valerá 1 (um) ponto e derrota 0 (zero) 
ponto. 

Art. 19 – O desempate seguirá a seguinte ordem: 

- Aproveitamento (Maior número de pontos ganhos); 

- Maior saldo de gols; 

- Maior número de gols marcados; 

- Menor número de gols sofridos; 

- Índice Disciplinar – Amarelo (1 ponto) e vermelho (3 pontos); 

- Sorteio. 

Art. 20 – Na final, em caso de empate no tempo normal de jogo haverá decisão por pênaltis 
com 3 (três) cobranças para cada time e persistindo o empate cobranças alternadas até que se 
obtenha uma vantagem mínima de 1 gol.  

DA DISCIPLINA 

Art. 21- A disciplina é parte primordial em toda e qualquer atividade esportiva, pois dela 
depende o bom andamento da competição e o seu sucesso garante a integração e confraternização 
dos atletas e seus convidados. Portanto, a disciplina será observada rigorosamente comissão 
organizadora do campeonato. 

Art. 22 - Os atletas ou membros da Comissão Técnica que se envolverem em tumultos, 
ofensas à arbitragem, a outros atletas ou organizadores do evento, dentro ou fora do jogo, 
uniformizados ou não, serão submetidos a julgamento pela comissão organizadora do campeonato. 
Em caso de briga ou desavença que exponha a integridade física do adversário em risco, os times 
serão eliminados do torneio. 

Art. 23- Haverá cancelamento (zeramento) dos cartões amarelos na passagem da fase de 
grupo para a final do campeonato. Logo, aquele que no ultimo jogo da fase de grupos for expulso 
(cartão vermelho) deverá cumprir suspensão automática na final. 

Art. 24 – Um jogador será suspenso quando acumular 2 (dois) cartões amarelos ou 1 (um) 
vermelho. O cumprimento da punição deverá ser imediatamente no próximo jogo do time no 
campeonato, salvo no caso do artigo anterior. 

Art. 25 - As irregularidades e atos de indisciplina ocorridos no decorrer do Torneio deverão 
constar na súmula em forma de relatório, devidamente assinado pelo árbitro e representante da 
Organização. 



Art. 26 - Caberá à Comissão Organizadora do Campeonato, por incumbência, apreciar e julgar 
todos os atos de indisciplina durante todo o transcorrer da competição. 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 27 – A ABFC promove eventos esportivos, sociais e culturais com os objetivos de 
integração, lazer e congraçamento entre seus membros. Apesar de sempre se preocupar com a 
integridade física e dar as melhores condições aos participantes de seus eventos não poderá 
assumir qualquer responsabilidade sobre acidentes que possam acontecer, sejam eles de quaisquer 
natureza. 

Art. 28 – Os jogadores se comprometem a respeitar as regras impostas pela empresa 
administradora dos campos, concordando que qualquer infração que gere ônus para a ABFC será de 
sua inteira responsabilidade. Ficam terminantemente proibidos: o uso de chuteiras com travas, a 
utilização de correntes, brincos e piercings durante o jogo, o porte de comida 
(biscoito/chiclete/barra de cereais) e cerveja dentro dos campos, o uso de qualquer recipiente de 
vidro fora da área reservada para almoço. 

DA ARBITRAGEM 

Art. 29 - A arbitragem do Torneio será realizada pela Liga Chapecoense de Futebol, tendo 
como delegados das partidas o Presidente Matheus Menezes e Daniel Boger, que serão mesários e 
controladores do jogo. A arbitragem é soberana no decorrer da partida e qualquer decisão deverá 
ser cumprida. 

Art. 30 - A competição será regida integralmente pelas regras oficiais, pelo presente 
regulamento e seus anexos, sendo possível o arremesso lateral a mão, e sendo todo o lance de 
falta direto. 

Art. 31 – As disposições que forem conflitantes, entre as regras oficiais das Federações e este 
regulamento, prevalecerão os dispostos no presente regulamento. 

DA PREMIAÇÃO 

Art. 32 - Serão ofertados à equipe campeã, vice-campeã e 3º colocado, troféus (somente 1º 
colocado) e medalhas (1º, 2º e 3º colocado) alusivos ao evento, assim como troféus ao goleiro 
menos vazado, artilheiro da competição, líder em assistências. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 33 - É de competência da Comissão Organizadora interpretar este regulamento, zelar 
pela sua execução e resolver os casos omissos no mesmo tendo como princípio a razoabilidade nas 
referidas tomadas de decisão. 

Art. 34 – Qualquer atitude que tenha o objetivo de burlar as regras do campeonato implicará 
na imediata eliminação da equipe do torneio. 

Chapecó – SC, 22 de novembro de 2018. 
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