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Fórmula de Disputa do Campeonato de Fut 7 / 2022 

Termo Aditivo ao Art. 21 do RGC 

CATEGORIAS: Sub 6, 8, 10, 12, 14 e 16 

 
ANEXO I 

 
Art.1º. O Campeonato será disputado em diferentes formatos, seguido cada categoria e 

a respectiva tabela: 

 

Sub 6 – Jogarão em formato de exibição, sem a necessidade de documentação, 

podendo mesclar equipes e atletas, onde serão definidos os jogos no horário 

determinado. 

 

Sub 8, Sub 10 e Sub 16 – Será composta por chave única onde todos jogarão entre si, 

em turno único, após as 3 rodadas, as 2 (duas) equipes melhores colocadas farão a 

final da competição que será realizada em jogo único, e as daus equipes subsequentes 

(3º e 4º colocados), disputarão o 3º lugar. Em ambos os jogos finais, ficará vedada a 

vantagem de empate para qualquer equipe. Ao término das partidas, em caso de 

igualdade no placar, o campeão e o 3º colocado, respectivamente, serão definidos nas 

disputas por tiros livres executados da marca do pênalti, onde cada equipe executará 3 

(três) cobranças. Persistindo o empate, as cobranças seguem de forma alternada, até 

se conhecer o vencedor 

 

Sub 12 e Sub 14 – Duas chaves compostas (A e B), divulgadas em tabela no boletim 

subsequente, onde as instituições sorteadas jogarão no cruzamento de chaves, não 

jogando dentro de suas respectivas chaves. Ao término das 3 (três rodadas), as 

instituições de cada chave que somarem o maior número de pontos disputarão o título 

da competição, os 2os colocados de cada chave disutarão o 3º lugar da competição e 

os 3os colocados de cada chave disputarão o 5º lugar da competição. Nos jogos finais, 

ficará vedada a vantagem de empate para qualquer equipe. Ao término das partidas, em 

caso de igualdade no placar, o campeão, o 3º e 5º colocados, respectivamente, serão 

definidos nas disputas por tiros livres executados da marca do pênalti, onde cada 

equipe executará 3 (três) cobranças. Persistindo o empate, as cobranças seguem de 

forma alternada, até se conhecer o vencedor. 
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Art. 2º. As datas-limites para inscrições de Atletas iniciais e adicionais serão as 
seguintes: 

 

• Iniciais até o dia 30/06/22 – para as inscrições dos atletas participantes da 1º 
rodada. 

 
• Adicionais até o penúltimo dia útil (48 horas) que antecede a última rodada da 

competição (3ª rodada). 
 
 
 

Art.3º. Presente Aditivo entrará em vigor automaticamente com as tabelas publicadas, 
fazendo parte do Regulamento Geral de Fut7 de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Luís Neto Matheus Rodrigues 

Presidente Administrativo         Vice Pres Esportes 
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