LIGA DE FITEBOL DE 7 SOCIETY DO RIO DE JANEIRO
Inter Ligas 4ª Divisão

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Art. 1º - O Campeonato de futebol de 7, competição de organização da Liga de Futebol 7 do
Estado do Rio de Janeiro, rege-se pelo presente regulamento.
Artigo 2º - As seguintes diretrizes normativas deverão ser consideradas para esta competição, sem
prejuízo da legislação aplicável:
a) Regras do jogo, conforme definidas pela Confederação Brasileira de Futebol 7 (CBF7);
b) Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD);
Parágrafo Único - Os participantes do campeonato declaram ter pleno conhecimento deste
regulamento, assim como das regras esportivas vigentes do Futebol 7, submetendo-se, inconteste,
a todas as disposições que dele emanam.

II - DA FORMA DE DISPUTA
Art. 3º - Em 2015 o Campeonato será disputado em duas fases, a primeira fase classificatória, será
disputada em turno único, com quatro grupos de sete equipes cada, classificando-se os 4
primeiros colocados de cada grupo a fase eliminatória. Já a segunda fase eliminatória, oitavas de
final, quartas de final, semifinal e final.
Parágrafo Único - O campeão do INTER LIGAS 4ª DIVISÃO irá enfrentar o campeão de uma liga
ainda a ser definida.
Oitavas de Finais
Art. 4º -A fase oitavas de final do campeonato será disputada pelos quatro primeiros colocados
(classificados) de cada grupo na primeira fase e distribuídos da seguinte forma:
Confronto 1: 1º colocado geral x 16º colocado geral
Confronto 2: 2º colocado geral x 15º colocado geral
Confronto 3: 3º colocado geral x 14º colocado geral
Confronto 4: 4º colocado geral x 13º colocado geral

confronto 5: 5º colocado geral x 12º colocado geral
confronto 6: 6º colocado geral x 11º colocado geral
confronto 7: 7º colocado geral x 10º colocado geral
confronto 8: 8º colocado geral x 9º colocado geral

Quartas de Final
Art. 5º - A fase de quartas de finais do campeonato será disputada pelos vencedores (classificados)
dos confrontos da fase anterior (quartas de final), da seguinte forma:
Confronto 9: vencedor do confronto 1 x vencedor do confronto 8
confronto 10: vencedor do confronto 2 x vencedor do confronto 7
confronto 11: vencedor do confronto 3 x vencedor do confronto 6
confronto 12: vencedor do confronto 4 x vencedor do confronto 5
Os confrontos serão disputados em partida única.
§ 1º - Nesta fase as equipes melhores classificadas na primeira fase da competição não terão
vantagem do empate. Caso a partida termine empatada a decisão será na disputa de penalti.
§ 2º - Da decisão por penaltis; cada equipe terá direito a 3 cobranças, caso uma equipe termine as
3 cobranças em vantagens de gols essa será determinada a vencedora. Se não tiver um vencedor
ao final das 3 cobranças será cobrado penaltis alternados de modo que se uma equipe converter o
penalti em gol e a outra perder, a equipe que converteu sairá vencedora.
Semifinal
Art. 6º - A fase semifinal do campeonato será disputada pelos vencedores(classificados) dos
confrontos da fase anterior (quartas de final), da seguinte forma:
Confronto 13: vencedor do confronto 9 x vencedor do confronto 12
Confronto 14: vencedor do confronto 10 x vencedor do confronto 11
Os confrontos serão disputados em partidas únicas
§ 1º - Nesta fase as equipes melhores classificadas na primeira fase da competição não terão
vantagem do empate. Caso a partida termine empatada a decisão será na disputa de penalti.
§ 2º - Da decisão por penaltis; cada equipe terá direito a 3 cobranças, caso uma equipe termine as
3 cobranças em vantagens de gols essa será determinada a vencedora. Se não tiver um vencedor

ao final das 3 cobranças será cobrado penaltis alternados de modo que se uma equipe converter o
penalti em gol e a outra perder, a equipe que converteu sairá vencedora.
§ 3º - não será permitido que o mesmo atleta bata a cobrança de penalti duas vezes antes que
todos os demais de sua equipe o faça.
Final
Art. 7º - A fase final do campeonato será disputada pelos vencedores(classificados) dos confrontos
da fase anterior (semifinal), da seguinte forma:
Confronto 15: vencedor do confronto 13 x vencedor do confronto 14
O confronto será disputado em partida única.
§ 1º - Nesta fase as associações melhores classificadas na primeira fase da competição não terão
vantagem do empate como na fase anterior. Caso a partida termine empatada a decisão será na
disputa de penalti.
§ 2º-Da decisão por penaltis; cada equipe terá direito a 3 cobranças, caso uma equipe termine as 3
cobranças em vantagens de gols essa será determinada a vencedora. Se não tiver um vencedor ao
final das 3 cobranças será cobrado penaltis alternados de modo que se uma equipe converter o
penalti em gol e a outra perder, a equipe que converteu sairá vencedora.
§ 3º - não será permitido que o mesmo atleta bata a cobrança de penalti duas vezes antes que
todos os demais de sua equipe o faça.
Disputa de 3º lugar
Art. 8º - A disputa de terceiro lugar será disputada pelos perdedores (desclassificados) dos
confrontos da fase de semifinal da seguinte forma:
Confronto 16: perdedor do confronto 13 x perdedor do confronto 14
O confronto será disputado em partida única.
§ 1º - Nesta fase as associações melhores classificadas na primeira fase da competição não terão
vantagem do empate como na fase anterior. Caso a partida termine empatada a decisão será na
disputa de penalti.
§ 2º - Da decisão por penaltis; cada equipe terá direito a 3 cobranças, caso uma equipe termine as
3 cobranças em vantagens de gols essa será determinada a vencedora. Se não tiver um vencedor
ao final das 3 cobranças será cobrado penaltis alternados de modo que se uma equipe converter o
penalti em gol e a outra perder, a equipe que converteu sairá vencedora.
§ 3º - não será permitido que o mesmo atleta bata a cobrança de penalti duas vezes antes que
todos os demais de sua equipe o faça.

III - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE.
Art. 9º - Ocorrendo empate em pontos ganhos entre duas ou mais associações após o final da
primeira fase (7ª rodada da fase classificatória) serão aplicados, sucessivamente, os seguintes
critérios de desempate:
a) Maior número de vitórias;
b) Maior Saldo de Gols
c) Maior número de gols feitos;
d) Confronto Direto
e) Sorteio.
Parágrafo Único – A vitória somará 03 pontos, empate 01 ponto e derrota nenhum.

IV - DA TABELA, DO LOCAL DOS JOGOS.
Art. 10º - As equipes serão divididas em “potes” para fins de sorteio dos grupos, utilizando os
seguintes critérios:
§ 1º No primeiro critério de “potes”: Serão credenciadas as 2 equipes que chegaram a final no
ultimo campeonato da 5ª divisão.
§ 2º No segundo critério de “potes”: Serão credenciadas as equipes que avançaram a segunda fase
da ultima competição.
§ 3º No terceiro critério de “potes”: Serão credenciadas as equipes que já compunham o
campeonato na edição anterior
§ 4º No quarto critério de “potes”: Serão credenciadas as equipes que entraram novas na
competição.
Art. 11º - Os locais dos jogos assim como seus horários e datas serão marcados pela LIGA RJF7.
Parágrafo único - Prevalecerá o site oficial da LIGA RJF7(www.societycarioca.com.br) para todos
os fins, todas as informações da tabela da competição.

V - DA INSCRIÇÃO, REGISTRO E CONDIÇÃO DE JOGO.
Art. 12° – O prazo de inscrição terminará ao 12:00 (horário local) da sexta feira que antecederá o
dia da partida

§ 1º - Para cada uma das partidas somente poderão participar os atletas inscritos até o prazo
determinado;
§ 2º - A inscrição, a transferência, o registro e a condição de jogo obedecem às disposições da LIGA
RJF7
§ 3º - Cada equipe poderá inscreve no máximo 30 pessoas na competição sendo distribuídos estes
entre comissão técnica e atletas conforme achar melhor.
§ 4º - Uma vez inscrito no campeonato não poderá mais ser removido, tendo este atuando ou não
nos jogos.
Art. 13º - Nenhum atleta poderá atuar em mais do que uma associação dentro da competição.
Entende-se que TODAS AS DIVISÕES fazem parte da mesma competição, apenas diferem-se em
divisões.

VI - DO DESCENSO E DO ACESSO
Art. 14° – Quatro associações serão rebaixadas para a 5ª divisão do semestre seguinte,
observadas as seguintes situações:
I – Serão rebaixos, o último colocado de cada grupo
II - No caso de mais de quatro associações terminarem o campeonato nas últimas colocações
dentro do critério de rebaixamento, mencionado no item anterior, com o mesmo número de
pontos, será utilizado o critério de desempate estabelecido no capítulo III Art. 8º deste
regulamento para ser submetida ao descenso;
Art. 15º - Quatro associações serão promovidas a 3ª divisão no semestre seguinte, observadas as
seguintes condições:
I – As 4 equipes que chegarem as semi-finais garantirão a vaga na 2ª divisão.
Art. 16º – As vagas decorrentes do acesso e descenso serão preenchidas no semestre subsequente
pelas associações classificadas na forma do Regulamento da segunda e quarta divisão
respectivamente.

VII - DAS PENALIDADES E DOS CARTÕES
Art. 17° – Em relação aos cartões amarelos serão observadas as seguintes condições:
I – Ao final dos jogos da primeira fase, (6ª rodada), serão zerados os cartões amarelos desde que
não seja o terceiro do atleta;
II – O terceiro cartão amarelo ou o cartão vermelho acarretará suspensão automática, a ser
cumprida na primeira partida subsequente.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18° – Todas as despesas ocorridas com a participação serão de responsabilidades das equipes,
tais como transporte, alimentação, bebidas, entre outras.
Art. 19° – A LIGA RJF7 não se responsabiliza por acidentes que venham ocorrer antes, durante ou
após os jogos envolvendo atletas, técnicos, dirigentes ou torcedores das equipes participantes da
competição. Qualquer acidente físico ou de outra natureza que venham ocorrer no campo de jogo
ou fora dele, é de responsabilidade das equipes.
Art. 20° – Os participantes, inclusive técnicos, atletas, torcidas e responsáveis concordam em
autorizar o uso pela LIGA RJF7, de suas imagens, sons de voz e de seus nomes em filmes, vídeos,
fotos, fan pages, sites, anúncios em jornais, revista de divulgação e similares, sem nenhum ônus
para a LIGA RJF7 e patrocinadores.
Art. 21° – Todos os participantes, dirigentes, técnicos e responsáveis deverão conhecer as regras
da competição, que serão esclarecidas no congresso técnico.
Art. 22° – As equipes declaram que todos os participantes inscritos na competição estão atestados
dentro dos padrões medidos para realização de praticas esportiva.
Art. 23º - As equipes são responsáveis por suas torcidas (torcedores), e serão penalizadas
conforme a liga RJF7 julgar ser necessário caso as torcidas (torcedores) cometam qualquer ato
julgado pela organização como inaceitável.
Art. 24° – A aplicação no campeonato implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens
desde regulamento.

