
 

 
 

C.C.R.E.7 DE SETEMBRO 
 
 

5º CAMPEONATO CLUBE 7 DE FUTEBOL SUÍÇO  
 

TROFÉU 
 

 POSTOS COLPANI / PAULO & FABI - FESTAS E EVENTOS 

 
RESULTADO CONGRESSO TÉCNICO  

 
Após congresso técnico realizado na sede campestre do Clube 7 de 
Setembro com representantes das equipes presentes, o regulamento do 
5º Campeonato Clube 7 de Futebol Suíço sofreu as seguintes 
alterações: 
 
Art.02 – Parágrafo 5º (A partir da ( oitava ) 8ª falta coletiva a equipe infratora 
ficará submetida a cobrança de tiro livre SHOOT-OUT que será cobrado sobre 
duas linhas de 5 m, uma em cada metade do campo, paralelas e equidistantes em 5 
m da linha central.) Passa a vigorar a seguinte redação;  A PARTIR DA (quinta)  
5ª FALTA COLETIVA A EQUIPE INFRATORA FICARÁ SUBMETI DA A 
COBRANÇA DE TIRO LIVRE ... 
 
Art.06 – (As equipes deverão obrigatoriamente ter sempre no mínimo QUATRO 
 ( 4 ) Atletas com idade igual ou superior a 35 anos de idade jogando a 
partida, ( nascidos de 1982 para trás ) exceto o goleiro.). Passa a vigorar a seguinte 
redação; As equipes deverão obrigatoriamente TER SEMPRE NO MÍNIMO 
TRÊS  ( 3 ) ATLETAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 3 5 ANOS DE 
IDADE JOGANDO A PARTIDA , ( nascidos de 1982 ou menos ) exceto o goleiro. 

 
O CAMPEONATO TERÁ INÍCIO DIA 07 / 11 TERÇA-FEIRA – 19:30 HORAS 

 
 
Xanxerê, 31 de Outubro de 2017. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5º CAMPEONATO CLUBE 7 DE 

FUTEBOL SUÍÇO   
 

TROFÉU 
 

 POSTOS COLPANI / PAULO & FABI - FESTAS E EVENTOS 

 
RELAÇÃO DE ATLETAS 

 
NOME DA EQUIPE  
 
Nº ATLETA Nº CAMISA IDADE 
01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
 
TÉCNICO  FONE  
ASSINATURA  Nº TITULO  
AUX. TÉCNICO  FONE  
ASSINATURA  Nº TITULO  
E-MAIL  



 
 
 
 
 
 

 
C.C.R.E.7 DE SETEMBRO 

 
 

5º CAMPEONATO CLUBE 7 DE FUTEBOL SUÍÇO  
 

 

POSTOS COLPANI / PAULO & FABI - FESTAS E EVENTOS  
 
 

 

REGULAMENTO TÉCNICO 

   
 
 
Art. 01º. A modalidade de Futebol – Suíço do 5º Campeonato Clube 7 de Setembro  
será regida por este regulamento e suas especificações. 
 
Art. 02º. Regulamento disciplinar: 

a) Cartão amarelo: 02 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 3º. 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 ou a qualquer momento se a equipe do atleta infrator sofrer gol.  
Parágrafo 4º. 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.   
 
Parágrafo 5º . A partir da ( quinta ) 5ª falta coletiva a equipe infratora ficará 
submetida a cobrança de tiro livre SHOOT-OUT que será cobrado sobre duas 
linhas de 5 m, uma em cada metade do campo, paralelas e equidistantes em 5 m da 
linha central. 
 
 
 



 
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 série de 5 penalidades máximas, batidas alternadamente e por 

diferentes jogadores da mesma equipe. 
b) Caso persista o empate, as equipes efetuarão cobranças de penalidades 

alternadas 1 x 1   podendo ser cobrada pelo mesmo jogador, até que haja 
um vencedor. 

 
 
 
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, ( nascidos 
de 1982 ou menos ) exceto o goleiro. 
 
Art. 07º . Cada equipe poderá inscrever em ficha de inscrição própria, no máximo 
15 atletas, podendo substituir ou acrescentar atletas até a última partida em que a 
mesma jogará na 1ª fase. 
 
 
Art. 08º . O sistema de disputa terá 3 fases distintas: 
 
1ª fase – Classificatória -  as equipes jogam entre si, classificando as 4 melhores, 
2ª fase -  Cruzamento - Semi - final – 1º colocado x 4º colocado, 2º colocado x 3º 
colocado da 1ª fase , 
3ª fase – Final – os perdedores da 2ª fase disputam a classificação final de 3º e 4º 
lugares do 5º Campeonato Clube 7 de Futebol Suíço, da mesma forma, os 
vencedores, disputam o 1º e 2º lugares. 
 
Art. 09º. As equipes deverão efetuar o pagamento da inscrição até o término da 1ª 
fase. 
 
Art. 10º. Para fins de escolha do Goleiro menos vazado, será observado o menor 
número de gols sofridos pelo sistema defensivo  ( ZAGA ) da equipe em todas as 
fases do campeonato. 
 
Art. 11º. Para o 5º Campeonato Clube 7 de Futebol Suíço – Troféu Postos Colpani, 
será cobrada taxa de inscrição no valor de 20,00 reais ( vinte reais ) por atleta e 
por membro da comissão técnica. O valor arrecadado oriundo das inscrições será 
para auxiliar no pagamento da arbitragem e no jantar de confraternização entre 
as equipes no final do campeonato ( CHURRASCO ). 
 
Art. 12º. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do evento juntamente 
com a Coordenação de Esportes do C.C.R.E. 7 de Setembro. 
 
 
 
 
Departamento de Esportes Clube 7 de Setembro. 
Professor Teseu – 9916- 6399 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


