
REGULAMENTO TAÇA GUARA 2022 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º - A presente competição oficial é  coordenada pela “LIGA SL SOCIETY” e reger-se-á pelo presente regulamento, 
com base no REGULAMENTO GERAL DE COMPETIÇÃO. 

DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO:  

Art. 2º - O ” TAÇA GUARA. ” terá início em MAIO e termino previsto para JUNHO 2022. 

§ 1º - A programação oficial dos jogos será divulgada por boletins informativos emitidos pelos organizadores na 
plataforma www.ligasl.com.br , sendo de total responsabilidade das equipes e de seus atletas, o dia e hora de seus 
jogos. 

§ 2º - Os jogos serão realizados na Arena Coliseu Fut7, com endereço em Santa Luzia/MG, na Rua Alto do Tanque, n° 
613, Bairro Nossa Senhora das Graças, no campo de grama sintética com medidas oficiais aprovada. 

§ 3º - A organização poderá, caso se mostre necessário, marcar jogos em datas, horários e locais diferentes, 
informando às equipes participantes com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, obrigando-se, ainda, 
a informar tais mudanças na plataforma. 

 DAS EQUIPES PARTICIPANTES:  
Art. 3º - As equipes participantes serão formadas por meio de convite, obedecendo-se prazo e critérios estabelecidos 
por carta convites ou por este regulamento. 

 DAS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES:  
Art. 4º - As inscrições deverão serem feitas através da plataforma de inscrição no prazo estabelecido pela a 
organização. 

§ 1º- A inscrição da equipe será feita mediante a patrocinadores de cada equipe que quiserem fazer divulgar e 
publicar midias dos mesmos, caso a equipe nao queira terá que acarcar com R$ 300,00 (trezentos reais) de 
inscrição. 
§ 2º- O não pagamento da inscrição nos prazos estabelicidos, poderá acarretar a exclusão da equipe da competição, 
sendo que receberá a premiação em dinheiro somente a equipe que pagar a inscrição nas datas estabelecidas. 

§ 3º - Toda equipe deverá apresentar antes de cada partida ao Representante da partida. 

• Carteira de idetidade dos atletas, ou outro documento com foto, emitido por órgão oficial, em casos especiais 
o representante da equipe devera procurar o responsável do campeonato antes do preenchimento da sumula 
de jogo, se caso o atleta for liberado para jogar, o mesmo deverá se apresentar ao mesário da partida. 

• Uniformes iguais e numerados, mais uma bola para aquecimento. 

 DAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA:  
Art. 5º - Cada equipe deverá inscrever, no mínimo 07 (sete) atletas e no máximo 25(vinte) atletas, podendo relacionar 
17 (dezessete) atletas para cada partida. 

§ 1º - As inscrições dos atletas poderão serem feitas até a última rodada da fase classificatória. 

§ 2º - Qualquer atleta maior de 16(dezesseis) anos pode se inscrever na TAÇA. 

$ 3º - E de responsabilidade das equipes as incrições dos atletas na plataforma de inscrições. 

$ 4º- Terá condição de jogo, o atleta inscrito até 14:00 do dia do jogo da sua equipe, para as equipes que 

jogarão no fim de semana, esta regra valerá ate as 14:00 da sexta feira que antecede o jogo. 

$ 5º- Será permitido 03 trocas de atletas até o prazo estabelecidos para inscrições de novos atletas. 
 

$ 6º- Se caso um atleta for inscrito em duas equipes, e o mesmo não tiver feito nenhum jogo por nenhuma 

das equipes, irá prevalecer a vontade do atleta de jogar na sua equipe preferida, esta regra só valerá até o 

prazo de inscrições de novos atletas. 

http://www.ligasl.com.br/
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$ 7º- Será permitido a inscrição de 03(três) membros da comissão técnica, sendo que os mesmos devem 

serem registrados no sistema e so entrará em quadra se estiver em sumula. 

$ 8º- Será permitido fica um técnico dentro de quadra dando orientação e um auxiliar no banco de reserva. 
 

$ 9º- Será permitido troca de dois membros da comissão técnica até a ultima rodada da fase classificatória. 
 

$ 10º- Terá condiçao de jogo para a disputa desta competição os atletas e membros da comissão técnica 

que, observadas as regras estabelecidas no Regulamento Geral das Competições da LIGA SL FUT 7 e nos 

parágrafos deste artigo, forem devidamente registrados na LIGA SL FUT 7 e em suas respectivas equipes. 

DAS PARTIDAS:  
Art. 6º - As partidas serão regidas de acordo com as Regras Oficiais da Confederação de Futebol 7 do Brasil, além de 
seguir os critérios do REGULAMENTO GERAL da competição. 

§ 1º - A partida somente terá início caso as equipes da partida se apresentem com o número suficientes de atletas, 
devendo ter, obrigatoriamente, o goleiro. Caso algum atleta chegue atrasado, desde que esteja de posse de seu 
documento de identificação, poderá assinar a súmula da partida, ganhando condições de jogo. 

§ 2º - Somente o árbitro da partida no local, ou comunicado oficial do Diretor de Competições da competição poderá 
adiar a realização da partida, em caso de necessidade devidamente comprovada. 

§ 4º - A tolerância para o inicio da partida será de 10(dez) minutos, valido somente para a primeira partida do dia, 
nas demais partidas o inicio deve ser de imediato. 

§ 5º- As equipes devem estarem prontas para jogo dez minutos antes do hórario marcado na tabela. 

§ 6º- Não sera permitido oraçoes e preleções dentro de campo, caso ja tenha ultrapassado a tolerancia para inicio do 
jogo. Caso ja tenha ultrapassado a tolerancia e a equipe fizer a mesma terá o capitao advertido por cartao amarelo. 

§ 7º- O portão será fechado durante a partida e so voltará a ser aberto no intervalo e no fim da partida, salvo de 
motivo de força maior. 

§ 8º- E proibido o uso de qualquer objeto que posso causar danos a si ou aos demais, tais como colar, brinco, piercing, 
anéis, pulseiras, tornozeleira eletrônica, inclusive imagens ou textos que façam apologia contrária á moral do 
esporte.Não sendo obedecido, impedirá a participação do atleta. 

DA FORMA DE DISPUTA:  

Art. 7º - O “TAÇA GUARA. “ na categoria masculina será disputada por 10(seis) equipes na primeira fase, sendo a 
primeira fase classificatória e as demais eliminatórias, até que seja conhecido o CAMPEÃO , sendo que cada vitória 
ou W.O (Walk Over), a equipe vencedora somará 03 (três) pontos ganhos, o empate valerá 01 (um) ponto e a 
derrota 0 (zero) pontos. 

§ 1º - Na fase classificatória será em 2 (dois) grupos, grupo A jogando entre si e classificando os quatro 
primeiros  de cada grupo para as semifinais, grupo B jogando entre si e classificando os quatro primeiros  de 
cada grupo para as semifinais. 

    § 2º-Os confrontos das quartas de finais serão definidos em chave cruzada da seguinte forma:  
QF-01- COLOCADO GA01 X COLOCADO GB04 
QF-02- COLOCADO GA02 X COLOCADO GB03  
QF-03- COLOCADO GB01 X COLOCADO GA04 
QF-04- COLOCADO GB02 X COLOCADO GA03  
 

Nas quartas de finais o melhor colocado terá a vantagem do empate. 
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§ 3º-Os confrontos das semifinais serão definidos da seguinte forma:  
 
SEMIFINAL – SF01 - VENCEDOR QF 01 X VENCEDOR QF 03  
SEMIFINAL – SF02 - VENCEDOR QF 02 X VENCEDOR QF 04  
 
§ 4º -  O confronto da final será definido da seguinte forma: 
 
FINAL – SF01 X SF02 
 
§ 5º - A final sera disputa em uma única partida no DOMINGO de manha, e em caso de empate, o vencedor será 
conhecido através de cobranças de shout out, em 03 (três) séries alternadas, e persistindo o empate, as cobranças 
passarão a serem em série única até que seja conhecido  o VENCEDOR. 

§ 6º Critério de Desempate: 

Caso ocorra empate entre duas ou mais equipes ao final da fase de classificação, adotar-se os seguintes critérios para 

o desempate: 

 
1-Pontos ganhos 
2-Vitórias 
3- Saldo de gols 

4-Gols Prós 

5- Gols Contra 

6- Confronto Direto 

7-Sorteio 

 

DA PREMIAÇÃO:  
 

Art. 8° - Ficam instituídos os seguintes prêmios:  
a) 1º colocado –troféu e 20(vinte) medalhas, R$600,00 (setecentos reais) em dinheiro, mais isenção da taxa de inscrição 
no próximo campeonato da LIGA SL, mais 15 kit de uniforme completo da Apollo + 1 kit churrasco + 1 fardo de Heineken 
lata (terá que consumir no Coliseu fut7) 

b) 2º colocado- troféu e 20(vinte) medalhas, mais R$200,00 (trezentos reais) em dinheiro + 1 kit churrasco (terá que 
consumir no Coliseu fut7) 

c) Artilheiro- Troféu.  

d) Melhor goleiro- troféu.  
 
Obs.: O kit uniforme será confeccionado com o patrocínio master da Apollo, mangas com Liga SL, costas com Coliseu 
Fut7. 
 
§ 1º - O critério para desempate na premiação de artilharia será: O atleta que estiver na equipe com a melhor 
classificação final, e caso haja mais de um artilheiro dentro da mesma equipe, o de mais idade receberá a premiação. 
 

DA COMISSÃO DE JUSTIÇA DESPORTIVA:  
 

Art. 09° - Os clubes vinculados que tenham concordado em participar da TAÇA reconhecem a legitimidade da 
“COMISSÃO DE JUSTIÇA DESPORTIVA”, que será formada 03 (três) convidados pela a organização, como instância 
própria para resolver as questões relativas à disciplina e às competições desportivas. 

§ 1º - A “COMISSÃO DE JUSTIÇA DESPORTIVA” aplicará, em todos os julgamentos, o CBJD – Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva, documento disponível no site da organização. 

§ 2º - Compete à organização encaminhar para conhecimento e análise da “COMISSÃO DE JUSTIÇA DESPORTIVA” as 

súmulas e relatórios das partidas com ocorrências de interesse da Justiça Desportiva e outras informações técnicas 
necessárias. 

§ 3º - Independentemente de as sanções de natureza regulamentar expressamente estabelecida pela organização, 
as infrações disciplinares serão processadas e julgadas na forma prevista no CBJD. 
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§ 4º - Todos os denunciados em relatórios serão julgados depois da realização da partida, com ou sem a presença do 
denunciado ou seu representante legal, que será oficializado pela sua equipe participante. 
§ 5º - Os recursos dos processos julgados pela “COMISSÃO DE JUSTIÇA DESPORTIVA” deverão ser enviados em até 

48 (quarenta e oito) horas após o encerramento do jogo, assinado pelo representante da equipe, com pagamento 
em moeda corrente no valor de R$500,00 (quinhentos reais), sob pena de deserção. 

 

DOS CARTÕES DISCIPLINARES  
 

Art. 10° - O atleta que for expulso de campo ou do banco de reservas, ficará automaticamente impedido de participar 
da partida subsequente, independentemente de decisão da Justiça Desportiva, no julgamento de eventual infração 
disciplinar. 
§ 1º - Perde a condição de jogo para a partida oficial subsequente da mesma competição, o atleta advertido pelo 
árbitro a cada série de 03 (três) advertências com cartões amarelos, independentemente da sequência das partidas 
previstas na tabela da competição. 
§ 2º - O atleta e/ ou membros da comissão técnica que estão advertidos com cartão vermelho ou suspensos, não 
podem estabelecer comunicação dentro do campo, seja com rádios, megafones, tefefone ou qualquer outra via. 
§ 3º - Se um atleta receber o terceiro cartão amarelo em uma determinada partida, e na mesma partida receber o 
vermelho, o mesmo cumprirá suspensão por 02(dois) jogo.Suspensão de 01(um) jogo pelo o vermelho e 01(um) jogo 
pelos os 03(três) amarelos. 

§ 4º - O controle da contagem do número de cartões recebidos pelo atleta advertido é da exclusiva responsabilidade 
das equipes disputantes da competição. 
§ 5º - As regras do presente artigo serão as mesmas em relação a todos os membros da comissão técnica 
eventualmente advertida. 
§ 6º - Todas as pessoas devidamente registradas são passíveis de punição pelos árbitros e pela Comissão de Justiça 
Desportiva. 

DAS PENALIDADES:  
 

Art. 11º - Após análise pela comissão organizadora dos relatórios feitos pós jogo pelo trio de arbitragem, serão 
aplicadas as punições mediante as infrações a seguir: 

 
§ 01º - Desrespeitar e reclamar através de gestos ou palavras, ofender moralmente oficiais de arbitragem, delegados, 
membros da LIGA SL. Suspensão: 01 a 03 Jogos. 

 
§ 02º – Pratica ou tentativa de chegar às vias de fatos contra os oficiais de arbitragem, delegados, membros da LIGA 
SL, legais ou nomeados por ela, contra companheiros de equipe ou componente de equipe adversária. Suspensão: 5 
jogos a banimento do atleta da Liga SL e Ligas parceiras. 

 
§ 03º - Assumir nas praças de desportos, atitude inconveniente ou contrária à moral desportiva, em relação a 
componentes de sua equipe ou da adversária, bem como em relação à entidade organizadora e seus dirigentes. 
Suspensão: 01 a 05 Jogos. 

 

§ 04º – Invadir o campo antes, durante, no intervalo ou depois do jogo, com o propósito de ofender, discutir, tirar 
satisfações com os oficiais de arbitragem, delegado, membros da LIGA SL, legais ou nomeados por ela. Suspensão: 
02 a 05 Jogos. 

 
§ 05º – Proceder de forma desleal ou inconveniente durante a competição. Suspensão: 01 a 03 Jogos. 

 
§ 06º – Dirigir-se aos oficiais após o jogo terminado ainda dentro do campo, para reclamações, satisfações ou atitudes 
antidesportivas, de maneira hostil ou desrespeitosa. Suspensão: 01 a 03 Jogos. 

 
§ 07º – Abandono da partida pela equipe antes do tempo regulamentar: Eliminação, suspensão de 10 Jogos e multa 
de R$ 200,00(duzentos reais) por atleta escalado; 

 
§ 08º - Falsificar no todo ou em parte, documento público ou particular, omitir declaração que nele deveria constar, 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para o fim de obter vantagem ou mesmo 
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usá-la no Campeonato. Suspensão de 20 Jogos, além das previstas na Legislação Penal. 
 

§ 09º - Quando, ao final desta competição, uma penalidade de suspensão por partida aplicada pela LIGA SL ainda 
restar pendente, tal pena deverá ser cumprida obrigatoriamente na competição subsequente. 

 
§ 10º - Todas as pessoas devidamente registradas são passíveis de punição estando ou não dentro de campo, 
bastando estar em qualquer praça esportiva para se tornar passível de punição a qualquer momento. 

 
DOS W.O  

 

Art. 12º - A equipe que perder uma partida por WO, ou desistir da competição, será eliminada automaticamente da 
competição, ficando todos os seus resultados anteriores e posteriores em 03 X 00, cancelando ainda os cartões 
disciplinares e os gols para a artilharia, além de seus jogadores serem suspensos e multados em R$ 20,00 a 300,00 
cada atleta. A equipe que perder por W.O ficara suspensa de atuar na LIGA SL por um período mínimo de 6 meses e 
multada em R$ 250,00(quinhentos reais) para voltar a atuar na LIGA. A equipe presente pagará a sua taxa 
normalmente e poderá utilizar ou não o horário como bem entender. 

 

§ 01º - WO TÉCNICO 
 

A Equipe que comparecer sem o número mínimo de jogadores (7 jogadores) para iniciar a partida, será considerada 
perdedora por WO técnico, o placar será de 03x00, pagará a sua taxa de jogo e 50,00 da taxa do adversário, e 
continuará na competição, caso não pague as duas taxas, a equipe vencedora pelo W.O pagara sua taxa normalmente 
e a perdedora estará automaticamente eliminada e seus jogadores suspensos por período indeterminado ou 
pagamento de multa no valor de R$ 30,00 a 300,00 (vinte reais) para cada atleta. Se uma determinada equipe 
aplicar o W.O técnico por 2 vezes na mesma competição, ela é automaticamente eliminada, ficando suspensa por 6 
meses de - atuar na LIGA SL e os atletas passiveis de multa que pode variar de R$30,00 a R$ 300,00. 
A equipe só pode solicitar vitória por W.O caso tenha o numero mínimo de atletas para iniciar a partida, e esteja com 
toda a situação financeira regularizada junto a LIGA SL. 

 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

Art. 13°- As taxas de arbitragens, alugueis de campos ficarão a cargo das equipes, sendo um valor de R$135,00(cento 
e trinta e cinco reais) por partida para cada equipe, que deverá ser pago no bar antes de cada partida. 

§ 01° - Todos os atletas em jogo serão obrigados o uso de canelheira e a indentificação do capitão. 

§ 02° - Não será permitido ao atleta jogar com camisas e/ou shorts diferentes, o uniforme é obrigatório, os mesmos 
devem estar padronizados, ou seja, qualquer detalhe de cor, marca, fita adesivas que descaracterize as cores padrão 
do uniforme, não serão permitidos, os meiões devem ser na cor predominante ao uniforme e não tem problema se os 
mesmos forem de marcas diferentes, as tornozeleiras e fitas - sobre os meioes devem ser da cor do mesmo. 

§ 03° - Caso constatado alguma irregularidade, seja por parte da arbitragem, mesário, organização ou através de algum 
envolvido na partida, o atleta que não estiver com uniforme apto para disputa do jogo será advertido com 01 cartão 
amarelo, podendo retornar a partida desde que esteja com o uniforme dentro dos padrões pré-estabelecidos. Caso o 
Atleta permaneça ou ingresse novamente à partida, a arbitragem irá punir o atleta novamente, com o 2º cartão 
amarelo e consequentemente expulso da partida e cumprirá as punições previstas neste regulamento 

§ 4°- Se entre duas equipes tiver coincidência de cores de uniforme, o árbitro da partida deverá fazer o sorteio, 
sendo que o perdedor deverá providenciar a troca do uniforme ou o uso de coletes. 

§ 5° - À equipe inscrita caberá a responsabilidade dos exames e assistência médica a seus atletas, antes, durante e 
depois das partidas. 

§ 6° - A Organizadora não se responsabilizará por acidentes ocorridos com participantes da competição, ou por estes 
ocasionados a terceiros, antes, durante e depois das partidas, conforme termo de responsabilidade em anexo. 

§ 7° - As arbitragens estarão a cargo da FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 7 DE MINAS GERAIS, sendo 02(dois) árbitros e 01(um) 
mesário. 
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§ 8° - Toda comunicação com as equipes será feita através de comunicados, numerados (Notas Oficiais) e serão 
afixados no site www.ligasl.com.br, não cabendo às equipes alegação/recurso por desconhecimento de 
comunicados. 

§ 9° - As interpretações e casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelos departamentos 
competentes da organização, respeitando as leis que regem a modalidade. Não será aceito reclamações VERBAIS no 
local de jogo, e as mesmas deverão ser feitas por escrito, junto à organizadora em até 48 (quarenta e oito) horas 
antes ou após os jogos. 

§ 10° - Todos os participantes serão considerados conhecedores do regulamento da competição, das regras e leis 
oficiais do Futebol 7 Society. 

§ 11° - Se o jogo for interrompido e suspenso por força maior, após seu início, sem interferência das equipes 
envolvidas, e já tiverem decorrido 2/3 (dois terços) ou mais do tempo total de jogo, o placar técnico até então será 
mantido, encerrando–se a partida, observando 30 (trinta) minutos de espera, e se decorridos menos de 2/3 (dois 

terços) do tempo total de jogo, será determinada novo horário para complementação do tempo restante, 
considerando a continuidade da súmula, ou seja, somente os atletas inscritos no mesmo jogo naquela oportunidade 
terão condições de jogo. 

§ 12° - Cabe à organização indicar quaisquer jogos para fotos, flashes ou transmissões de televisão, rádio ou qualquer 
outro tipo de veículo de comunicação e divulgação, não cabendo às equipes nenhum tipo de direito de imagem. 

§ 13°- Cada equipe ficará responsável pelas as atitudes antidesportivas das torcidas, se caso tiver indentificação e 
compravada pela a organização, a equipe da torcida infratora tomará as punições necessárias pela a organização. 

 
 

 

Santa Luzia, 11 de Maio de 2022.
  

 
 

 

http://www.ligasl.com.br/

