
 
 
 
 

C.C.R.E.7 DE SETEMBRO 
 
 

2º CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO  
 

 

REGULAMENTO TÉCNICO 
   

 
 
 
 
Art. 01º. A modalidade de Futebol – Suíço do 2º Campeonato  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  das penalidades, os jogadores que terminaram 
o tempo regulamentar da prorrogação de jogo em campo. 
Parágrafo 4º. Entre o tempo regulamentar de jogo e a prorrogação, estabelece-se um 
intervalo de 5 minutos. 
 
 
Art. 05º. 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. 06º . As equipes deverão obrigatoriamente ter sempre  no mínimo 
três ( 3 ) Atletas com idade igual ou superior a 35 anos de idade 
jogando a partida. 
 
Art. 07º. 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. 
 


