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Regulamento da Competição 

Artigo 01 – A competição 

A Liga das Américas de Futebol 7 é o maior festival da modalidade das Américas. 

A competição é organizada pela Football 7 World. 

O evento será realizado em Buenos Aires – Argentina, de 13 a 16 de julio de 2017. 

A participação é aberta à toda e qualquer equipe. 

Artigo 02 – Local do evento horário e procedimentos 

1. Local do evento: 

A ser anunciado 

2. Dimensões do campo: 25m x 45m 

3. A programação oficial da competição, contendo os grupos, datas e horários das 

partidas será anunciado 15 dias antes do evento; 

4. Cada equipe jogará um mínimo de 03 partidas na competição; 

5. A competição se divide em 02 fases: fase de grupos (classificatória) e fase final 

(eliminatórias); 

6. No dia dos jogas, as equipes devem estar presentes em quadra com 01 hora de 

antecipação. O comitê organizador se encarregará de transportar os times do hotel 

até o complexo esportivo. Os horários dos traslados serão publicados e entregues 

aos representantes dos times. 

Artigo 03 – Organização pré-evento 

1. 01 dia antes do início do torneio, haverá uma reunião técnica com os 

representantes das equipes. O comitê organizador anunciará o lugar e horário do 

evento. Nesta reunião técnica, os seguintes assuntos serão discutidos: 

a. Revisão das regras do jogo e da competição 

b. Revisão da tabela, horário e confrontos 

c. Questões gerais 

Artigo 04 – Categorias 

12 categorias, 08 vagas por categoria: 
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 Jovem masculino: sub-09; sub-11; sub-13; sub-15; sub-17 

 Jovem feminino: sub-13; sub-15; sub-17 

 Master masculino: +35 anos; +45 anos 

 Adulto PRO: masculino e feminino 

Artigo 05 – Regras do Jogo 

1. As regras do futebol 7 são seguidas estritamente de acordo com o livro de regras 

F7W. 

2. Cada jogo tem a duração de 50 minutos, divididos em 02 tempos de 25 minutos; 

3. O uso de uniformes (camisas numeradas, shorts e meias), chuteiras de futebol 7, 

com travas baixas. O uso de caneleiras é obrigatório a todos os jogadores. 

4. Até a data de 01 de Júlio de 2017, todos os times deve enviar o formulário de 

inscrição dos jogadores preenchido para o e-mail: football7ww@gmail.com; 

5. A Football 7 World irá publicar a lista definitiva das equipes; 

6. Substituições na lista de jogadores são permitidas até 01 dia antes do início da 

competição; 

7. Delegações devem ser comportas por um máximo de 24 pessoas (20 jogadores e 

04 membros da comissão técnica) 

Artigo 06 – Cartões e sanções disciplinares 

1. Cartão amarelo: O acúmulo de 03 cartões no torneio, significa 01 partida de 

suspensão. 

2. O jogador expulso por 02 cartões amarelos em um mesmo jogo, seja por qualquer 

motivo, cumprirá 01 jogo de suspensão; 

3. Cartão vermelho: O jogados expulso diretamente por cartão vermelho, cumprirá 

um mínimo de 01 partida de suspensão, ou mais, dependendo da causa da 

penalidade e relatório dos árbitros na súmula. 

4. Os cartões acumulados serão zerados para a segunda fase do torneio. 

Artigo 07 – Critérios de desempate 

Em caso de empates na pontuação entre os times na fase de grupos, a classificação 

estabelece como desempate os seguintes critérios: 
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a) Resultado no confronto direto; 

b) Maior número de vitórias; 

c) Maior número de gols; 

d) Melhor saldo de gols; 

e) Menor número de pontos disciplinares (cartões amarelos = 01 ponto; cartões 

vermelhos = 02 pontos) 

Artigo 08 – Elegibilidade 

1. Ao registrar os jogadores para a competição, as equipes devem estar cientes dos 

seguintes fatos: 

a. A idade mínima para participação na competição é de 17 anos, completados 

até 01 ano antes do evento. (para categoria principal) 

b. Ao registrar atletas, as equipes devem estar cientes que estes estão em 

condições físicas adequadas para a prática da modalidade e aceitam todos 

os riscos envolvidos com o esporte de alto rendimento. 

Artigo 09 – Uniformes 

As seleções nacionais, através de seus representantes são responsáveis por os 

uniformes das equipes: 

1. Cada equipe deve ter 02 kits de uniformes completos (camisa, calção e meias) de 

cores diferentes; 

2. As camisas devem ser obrigatoriamente numeradas; 

3. O uso de caneleiras é obrigatório 

Artigo 10 – Arbitragem 

1. A Football 7 World é responsável por nomear os árbitros para os jogos; 

2. A F7W aceitará indicações para nomeação de árbitros apenas se estes estiverem 

certificados através do curso de formação de árbitros F7W. 

Artigo 11 – Cancelamento, W.O. e suspensão de jogos 

1. Todas as equipes participantes tem a obrigação de jogar seus jogos determinados 

até o fim da competição /ou eliminação da equipe; 

2. Se uma equipe cancela sua participação após inscrição e assinatura do termo de 

participação, algumas penas e sanções podem ser aplicadas segundo o código 

disciplinar da F7W. 
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3. Em caso de ausência de uma equipe para uma partida programada, ocasionando 

W.O., o resultado final é considerado (5x0) para a equipe presente. A equipe 

ausente é imediatamente eliminada da competição e suspensa por 02 anos de 

participações em todos os torneios organizados pela F7W. 

Artigo 12 – Direitos Comerciais 

1. A Football 7 World detém todos os direitos emanados da Liga das Américas 2017, 

assim como qualquer evento de sua jurisdição, sem restrições de conteúdo, 

horários, locais e leis. Estes direitos incluem os direitos econômicos, audiovisuais 

e intangíveis como: logomarcas e propriedade intelectual. 

 

Hugo Leonardo Loureiro 

CEO 


