
 
 

 

QUEM PODE SE ASSOCIAR 

A Federação Internacional de Futebol 7 (FIF7) 

A Federação Internacional de Futebol 7 foi fundada devido ao grande crescimento do esporte e a necessidade de 
constituir uma entidade internacional forte que represente as organizações nacionais existentes em todo o mundo. 

A FIF7 tem como objetivo regulamentar a modalidade, aproximar atletas, clubes, gestores esportivos e promotores da 
modalidade nos mais diversos países, promovendo iniciativas pioneiras, realizando grandes eventos e capacitando 
profissionais do segmento para o desenvolvimento do esporte a nível profissional. 

OPÇÃO 01 - Associados (Gestores e empresas esportivas nacionais) 

 Poderão ser associados os países que não possuírem entidades esportivas afiliadas. 

 Gestores ou empresas esportivas que desenvolvam trabalho no futebol 7 em seus respectivos países poderão 

ser associados da FIF7. 

 Documentos para se associar (preenchimento do formulário de solicitação no site da FIF7) 

 Não há necessidade de pagamentos para se associar. 

 

Direitos e benefícios 

 

 Gerir com exclusividade a seleção do seu país nas competições internacionais. 

 Vagas em campeonatos internacionais de clubes. 

 Acesso exclusivo para as competições internacionais de seleções. 

 01 vaga nas eliminatórias da FIF7 Football 7 World Cup (categorias adulto masculino e feminino) 

 Solicitar receber competições oficiais do calendário da FIF7. 

 Utilizar a logomarca da FIF7 no material promocional dos seus eventos. 

 Suporte para criação de liga profissional. 

OPÇÃO 02 - Afiliados (Entidades esportivas) 

 Para ser membro afiliado é necessário ser uma entidade esportiva legalmente constituída e 

comprovadamente desenvolver projetos de futebol 7 em âmbito nacional em seu país. 

 Documentos de filiação (carta de solicitação, cadastro no site FIF7, cópia do estatuto, cópia do documento de 

registro da entidade esportiva e relação de membros da diretoria) 

 Pagamento da taxa de U$5.000,00 (cinco mil dólares) e anuidade de U$1.000,00 (mil dólares) 

 

Direitos e benefícios 

 

 Participação e direito a voto nas assembleias da FIF7 

 Gerir com exclusividade a seleção do seu país nas competições internacionais. 

 Vagas em campeonatos internacionais de clubes. 

 Acesso exclusivo para as competições internacionais de seleções. 

 01 vaga na FIF7 Football 7 World Cup (categorias adulto masculino e feminino) 

 Solicitar receber competições oficiais do calendário da FIF7. 

 Utilizar a logomarca da FIF7 em seu material promocional. 

 Suporte para criação de alianças estratégicas. 

 

OPÇÃO 03 - Parceiros oficiais internacionais (Empresas) 

 As empresas promotoras de eventos esportivos internacionais de futebol 7 poderão ser parceiras oficiais da 

FIF7. 



 
 

 
 

 As empresas poderão solicitar reconhecimento de chancela oficial e incluírem oficialmente seus eventos no 

calendário internacional da FIF7. 

 Documentos (carta de solicitação, cadastro FIF7, histórico e informações completas de cada evento que 

pretende incluir no calendário internacional) 

 Pagamento da taxa de autorização. 

 

Direitos e benefícios 

 

 Solicitar receber competições oficiais do calendário da FIF7. 

 Utilizar a logomarca da FIF7 no material promocional de seus eventos. 

 Suporte para criação de liga profissional. 

 

REGIMENTO SIMPLIFICADO 

1) Como afiliado / associado / parceiro oficial, respeite os padrões FIF7 e trabalhe para o desenvolvimento do futebol 7. 

2) Os membros afiliados e associados devem priorizar o desenvolvimento de eventos nacionais em todas as categorias. 

3) Apenas parceiros oficiais autorizados podem realizar competições internacionais de esportes reconhecidas pela FIF7. 

Os pedidos de promoção de atividades internacionais devem ser feitos pelo menos com seis meses de antecedência. O 

FIF7 avaliará todos os pedidos. 

4) Os responsáveis pelas equipes nacionais devem fazer todos os seus esforços para garantir que o país esteja sempre 

representado na Copa do Mundo Football 7 FIF7. 

5) Todos os afiliados ou associados devem encorajar a realização de projetos para eventos de futebol feminino e infantil. 

6) Afiliados ou associados que promovam atividades esportivas internacionais, com a participação de dois ou mais países 

sem autorização da FIF7 e fora do planejamento do calendário internacional, automaticamente perdem o 

reconhecimento como membro da organização. 

7) O treinamento de árbitros internacionais será realizado exclusivamente pela FIF7 através de cursos e seminários online 

/ em pessoa por empresas e instrutores indicados. 

8) Todos os anos, o país afiliado receberá um plano diretor internacional com as responsabilidades exclusivas de seu país 

ao longo do calendário internacional. Os membros que não cumprem podem ser desfilados por não operar. 

9) Entre 1 e 30 de novembro, todos os membros nacionais devem enviar um relatório completo de todos os concursos 

nacionais desenvolvidos durante a temporada em seus respectivos países. 

10) Nenhum membro afiliado pode se juntar a outra organização internacional de futebol 7. 

 

FABIAN CANAVERIS 

PRESIDENTE FIF7 


