
 
 

C.C.R.E.7 DE SETEMBRO 
 

 
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 
 
 

1- O Campeonato de Futebol Suíço do Clube 7 de 
Setembro, será denominado Troféu Auto Xanxerê – VW  
Realização Clube 7 de Setembro e  com o Apoio da RIC 
TV. 

2- As inscrições estão abertas somente para sócios do Clube 
7 a partir de 29/11/2013 até o dia 04/12/2013. 

3- As inscrições estarão disponíveis no site do Clube 7 
clube7xanxere.com.br ou na secretaria do clube e deverão ser 
entregues até o dia 04/12/2013 na sede campestre do 
Clube as 19:30 horas onde se realizará o Congresso 
Técnico com informações do regulamento e sorteio das 
equipes para composição das chaves. 

4- O campeonato da modalidade de futebol suíço será o 
primeiro dentre as outras modalidades que farão parte 
do CAMPEONATO DE VERÃO DO CLUBE 7 no 
decorrer de 2013 e 2014. 

5- O início das competições esta definido para o dia 
05/12/2013 – 19:30 horas e dando sequência todas as 
terças e quintas – feiras, a previsão de término é para o 
dia 20/12/2013 com entrega de premiação e jantar de 
confraternização entre as equipes, patrocinadores e 
diretoria do Clube. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

C.C.R.E.7 DE SETEMBRO 
 

CAMPEONATO DE VERÃO  
 

TROFÉU AUTO XANXERÊ - VW  
 

REGULAMENTO TÉCNICO 
  FUTEBOL SUÍÇO 

 
 
 
 
Art. 01º. A modalidade de Futebol – Suíço do Campeonato de Verão do Clube 7 de 
Setembro  será regida por este regulamento e suas especificações. 
 
Art. 02º. Regulamento disciplinar: 

a) Cartão amarelo: 03 amarelos: suspensão automática de um jogo. 
b) Cartão vermelho: 01 vermelho: suspensão automática de um jogo.  

 
Parágrafo 1º. Os cartões assinalados aos  jogadores  e  comissão  técnica   em  uma  fase  
não  serão anulados (zerados) para a(s) fase(s) seguinte(s). 
Parágrafo 2º. É de responsabilidade de cada equipe fazer o controle do número de 
cartões recebidos pelos seus jogadores. A equipe que participar do jogo com jogadores 
irregulares perderá os pontos.  
Parágrafo 2º. O atleta punido com cartão amarelo, ficará afastado por 2 (dois) minutos 
do jogo e somente voltará a participar da partida após autorização do fiscal de mesa. 
Parágrafo 3º. O atleta expulso não poderá permanecer no banco de reservas e sua equipe 
não poderá colocar outro jogador em seu lugar, jogando assim, com um jogador a 
menos.   
 
Art. 03º. Ficam os atletas, membros da comissão técnica e dirigentes das equipes, 
sujeitos, ao que reza o Estatuto Geral do C.C.R.E. 7 de Setembro, quando de condutas 
antidesportivas, agressões verbais ou físicas que sejam deferidas a atletas, árbitros, 
coordenação  ou quaisquer pessoas envolvidas no evento. 
 
Art. 04º. Critério de classificação: 
  

a) Vitória: 03 pontos 
 c) Empate: 01 ponto 
 d) Derrota: 00 pontos 
 
 
 



Parágrafo 1º. Critérios para desempate: 
 
a) Entre duas equipes: 
      1º.  Confronto direto; 
      2º.  Maior nº de vitórias; 
      3º.  Menor nº de gols sofridos; 
      4º.  Maior nº de gols marcados; 
      5º.  Saldo de gols 
      6º.  Sorteio 
 
b) Entre 3 ou mais equipes:  
      1º.  Maior nº de vitórias; 
      2º.  Menor nº de gols sofridos; 
      3º.  Maior nº de gols marcados; 
      4º.  Saldo de gols. 
      5º.  Sorteio. 
 
Parágrafo 2º. Em caso de empate nas partidas em que se precise apontar um vencedor 
(semifinal e final), adotar-se-á os seguintes critérios:  

a) Uma prorrogação de 5 minutos com “morte súbita”; 
b) Uma série de 3 penalidades máximas, batidas alternadamente e por diferentes 

jogadores da mesma equipe. 
c) Cobrança de 1 x 1 penalidade  , podendo ser cobrada pelo mesmo jogador, até 

que haja um vencedor. 
 
Parágrafo 3º. Somente poderão participar da prorrogação e das penalidades, os 
jogadores que terminaram o tempo regulamentar de jogo em campo. 
Parágrafo 4º. Entre o tempo regulamentar de jogo e a prorrogação, estabelece-se um 
intervalo de 5 minutos. 
 
Art. 05º. Da participação da Equipe e dos Atletas; 
 
Parágrafo 1º. A equipe obrigatoriamente deverá inscrever em sua relação de atletas 
no mínimo 3 ( três ) jogadores com idade mínima de 35 anos de idade. 
Parágrafo 2º. A inscrição da equipe será homologada mediante o preenchimento 
correto da ficha de inscrição e contendo em anexo cópia da identidade ou CNH do 
jogador. 
Parágrafo 3º. A equipe estará apta para jogar a partida toda, desde que, sempre tenha 
atuando com no mínimo 3 ( três ) atletas com idade igual ou superior a 35 anos de 
idade, conforme parágrafo 1º deste artigo.  
Parágrafo 4º. Caso a equipe durante o jogo, por motivo de lesão, não tenha outro 
jogador com idade mínima de 35 anos para efetuar a substituição, a mesma deverá 
jogar com um  jogador a menos. O não comparecimento de atletas com idade mínima 
para jogar, se caracterizará WO e resultará na perda dos pontos para a equipe 
adversária, pelo placar de 2 x 0 . 
Parágrafo 5º. Somente os atletas inscritos em ficha de inscrição própria e na súmula 
de jogo poderão competir. 
 



Art. 06º. Não será permitido o uso de calçados com travas (chuteiras de Campo e/ou 
similares), salvo os calçados específicos para a modalidade, sendo que, o uso de 
caneleiras é facultativo ao atleta. 
 
Art. 07º. As equipes receberão troféu e medalhas de 1º, 2º e 3º lugares, bem como, 
medalha para o goleiro menos vazado e artilheiro da competição. 
 
Art. 08º. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do evento juntamente 
com a Diretoria de Esporte do C.C.R.E. 7 de Setembro. 
 
 
 
Diretoria de Esportes Clube 7 de Setembro. 
 
 
 
 
 
 
 


