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XVI CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE SETE PC – 2015 

 
REGULAMENTO GERAL 

 
27 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2015 

AGUAS DE LINDOIA - SP 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Da Finalidade: 
 
Art. 1º - Têm por finalidade estimular a participação de atletas com paralisia cerebral e outras 
condições clínicas semelhantes na atividade esportiva na modalidade de Futebol de Sete PC 
em todo território nacional, promovendo ampla mobilização em torno do esporte. 
 

CAPÍTULO II  
 

Da Justificativa: 
 
Art. 2º - Através da prática esportiva pretende-se fomentar o desporto no país e desenvolver 
o intercâmbio desportivo e social, entre os atletas com paralisia cerebral e outras condições 
clínicas semelhantes, utilizando a prática desportiva como instrumento de formação da 
personalidade, fazendo surgir novos valores no cenário Paradesportivo Nacional e 
Internacional. 
 

CAPÍTULO III 
 

Dos Objetivos: 
 
Art. 3º - O XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 2015 têm por objetivos: 
  

§ 1º - Fomentar e estimular a participação de atletas com paralisia cerebral e outras 
condições clínicas semelhantes em todo o território nacional na prática do Futebol de 
Sete PC; 
 
§ 2º - Oportunizar um ambiente para o desenvolvimento dos destaques no Futebol de 
Sete PC; 
 
§ 3º - Utilizar o Futebol de Sete PC como fator de integração e intercâmbio 
sociocultural e desportivo entre os atletas; 
 
§ 4º - Fomentar o Futebol de Sete PC para o surgimento de novos valores no cenário 
Nacional e Internacional. 
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CAPÍTULO IV  

 
Da Realização: 

 
Art. 4º - O XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 2015 será realizado no período 
de 27 de Setembro a 04 de Outubro, na cidade de Águas de Lindóia – SP. 
 
Art. 5º - O XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 2015 é uma realização da 
ANDE (Associação Nacional de Desporto para Deficientes) e CPB (Comitê Paralímpico 
Brasileiro), através de recursos da Lei Agnelo/Piva nº 10.264/2001. 
 

CAPÍTULO V  
 

Da Responsabilidade: 
 
Art. 6º - Caberá a ANDE: 

 
§ 1º - Indicar o Diretor Geral do XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 
2015; 
 
§ 2º - Elaborar o Regulamento Geral do XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete 
PC – 2015 e aprovar em conjunto com o coordenador da modalidade da ANDE o 
regulamento específico, bem como as diretrizes gerais técnicas de execução das 
mesmas; 
 
§ 3º - Deliberar sobre a participação das equipes do XVI Campeonato Brasileiro de 
Futebol de Sete PC – 2015; 

  
§ 4º - Inspecionar e aprovar os locais e instalações a serem utilizadas durante a 
competição; 
 
§ 5º - Elaborar o plano de necessidade dos recursos destinados à competição no 
aspecto técnico-operacional. 
 
§ 6º - Elaborar a programação esportiva, a apuração dos resultados e a elaboração 
dos boletins técnicos e administrativos oficiais. 
 
§ 7º - Providenciar a logística de hospedagem, alimentação e transportes internos, em 
parceria com a organização local; 
 
§ 8º - Providenciar a premiação (troféus e medalhas); 
 
§ 9º - Providenciar o fornecimento de água; 
 
§ 10º - Aprovar as inscrições dos clubes participantes. 
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§ 11º - Disponibilizar um painel de classificação funcional para atender aos atletas que 
estão em revisão ou que ainda não possuam classificação funcional. 
 
Parágrafo Primeiro: A responsabilidade pela hospedagem, alimentação e transporte 
interno dos componentes das equipes inscritas na competição terá início a partir das 
14h (não haverá almoço) do dia 27 de Setembro  e encerrar-se as 14h (haverá 
almoço) do dia 04 de Outubro de 2015. 
 
Parágrafo Segundo: Em hipótese alguma a ANDE se responsabilizará pelo transporte 
interno, hospedagem e alimentação das equipes fora do período estabelecido no 
parágrafo primeiro. 

 
Art. 7º - Caberá às equipes: 
 

 § 1º - Providenciar a seleção e composição da equipe que irá representar seu clube; 
 
§ 2º - Providenciar, ao seu critério, o transporte interestadual ou intermunicipal, 
quando for o caso, de sua equipe; 
 
§ 3º - Providenciar, dentro de suas possibilidades e ao seu critério, a alimentação e 
hospedagem da delegação durante o transporte de sua cidade até a cidade sede do XVI 
Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 2015; 
 
§ 4º - Providenciar, dentro de suas possibilidades e ao seu critério, seguro de acidentes 
pessoais de sua equipe desde o embarque até seu retorno; 
 
§ 5º - Providenciar documento (disponível no site da ANDE) de autorização para 
hospedagem nacional de menor desacompanhado, caso a associação ou clube possua 
atletas com menos de 18 anos. 
 

 
CAPÍTULO VI 

 
Dos Órgãos: 

 
Art. 8º - A estrutura organizacional do XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 
2015será composta pelos órgãos: 
 

§ 1º - Comitê Organizador; 
 
§ 2º - Comissão Disciplinar Especial; 

 
Art. 9º - O Comitê Organizador do XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 2015 
será composto por representantes da ANDE e do Comitê Organizador Local. 
 

§ 1º - Os membros do Comitê Organizador serão: 
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  Presidente: 
o Frederico Frazão – Presidente ANDE 

 Membros: 
o Antonio Henrique Corsi – Secretaria de Esportes de Águas de lindoia 
o Felipe Alves Jacovazzo – Diretor Técnico  da ANDE 

 
Art. 10º - A Comissão Disciplinar Especial será composta por representantes da ANDE e do 
Comitê Organizador Local. As suas atribuições ocorrerão de acordo com o Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva. 
 

§ 1º - Os membros da Comissão Disciplinar Especial serão: 

 Presidente: 
o Sebastião Antonio da Costa Neto – Vice-presidente ANDE 

 Membros: 
o Hélio dos Santos – Coordenador de Futebol de 7 da ANDE 
o Paulo Alberto Cabral – Preparador Físico da   Seleção Brasileira de Futebol 

de 7  
CAPÍTULO VII 

 
Das Inscrições 

 
Art. 11º - As inscrições para o XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 2015 
deverão ser realizadas até o dia 29 de Agosto de 2015, através do sistema EXTRANET, não 
cabendo prorrogação para este prazo. 
 

§1º Ao se inscreverem no XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 2015, 
atletas e staffs, aceitam tacitamente e devem cumprir as normas estabelecidas por este 
regulamento. 

 
§ 2º Após o término do período de inscrições, só serão aceitas substituições por 

ordem médica / motivo de trabalho, mediante a apresentação de documento que comprove 
tal impossibilidade de participação no evento 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Da Participação 
 

Art. 12º - Poderão participar do XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 2015, 
atletas do sexo masculino com idade mínima de 14 anos completos contados a partir do 
primeiro dia de competição, que é definido como o primeiro dia de classificação funcional. 
 
Art. 13º - Cada equipe poderá inscrever para participar do XVI Campeonato Brasileiro de 
Futebol de Sete PC – 2015, o mínimo de 7 (sete) e o máximo de 12 (doze) atletas, 1 (um) 
técnico, 1 (um) médico ou fisioterapeuta e 1 (um) dirigente. 
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 §1º - No caso dos técnicos, apresentar carteira original do seu registro no CREF 
(Conselho Regional de Educação Física) para o Comitê Organizador; 

 
§ 2º - No caso dos fisioterapeutas, apresentar carteira original do seu registro no 
CREFITO (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) para o Comitê 
Organizador; 
 

 
Art. 14º - Todos os atletas participantes do XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC 
– 2015 deverão estar disponíveis para serem avaliados e/ou reavaliados pelo Departamento 
de Classificação Funcional da ANDE, a qualquer momento, do primeiro ao último dia de 
competição, independente da classe e/ou status funcional. 
 
Art. 15º - É vedada a participação no XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 2015 
de atletas que não estejam filiados ou vinculados a quaisquer clubes ou associações de 
prática esportiva para pessoas com deficiência. 
 
Art. 16º - É vedada a participação no XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 2015 
de clubes ou associações de prática esportiva para pessoas com deficiência que não estejam 
filiados ou vinculados a ANDE. 
 
 

§ 1º - É facultada a ANDE a decisão de permitir, através de convite a participação de 
clubes ou associações de prática esportiva para pessoas com deficiência. 

 
CAPÍTULO IX 

 
Da Competição 

 
Art. 17º - O XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 2015 será realizado na cidade 
de Águas de Lindóia.O local de competição será nas instalações do Estádio Municipal de 
Águas de Lindoia e o local de hospedagem/alimentação será no Hotel Panorama e SPA (Rua 
Independencia 143 Centro - Águas de Lindóia - SP, 13940-000- tel 19- 3824.9000 - 
http://www.hotelpanorama.com.br/). 
 
Art. 18º - Será considerada desclassificada da competição a equipe e/ou atleta que não 
estiver pronta para a cerimonia de abertura, no dia e local determinados para a o início da 
competição (28 de Setembro de 2015 as 08:30h). 
 
Art. 19º - Não poderá ser alegado como justificativo de atraso problemas ocasionados pelo 
serviço de alimentação, mau tempo, dificuldades de trânsito ou de localização da 
competição. 
 
Art. 20º - A competição será realizada de acordo com o Manual de Regras Esportivas – 
Futebol de Sete, IFCP RULES AND REGULATIONS VERSION JANUARY 2015 - 
http://www.ifcpf.com/rules) 
 
Art. 21º - A competição será realizada em campo de grama natural. 
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CAPÍTULO X 

 
Da Disputa 

 
Art. 22º - O XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 2015 será disputado da 
seguinte maneira: 

 
§ 1º - Na modalidade masculina, respeitando as classes funcionais do esporte; 
 
§ 2º - Em duas divisões: 1ª Divisão e Divisão de Acesso; 
 
§ 3º- A 1ª Divisão será composta pelas 6 (seis) equipes melhores classificadas no XV 
Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC 2014 
 
§ 4º - A Divisão de Acesso será composta por 8 equipes; 

 
Art. 23º - A competição será disputada em etapa única. 
 
Art. 24º - O sistema de disputa será o chaveamento por grupos. Todos jogarão contra todos, 
entre grupos, classificando os 2 (dois) primeiros de cada grupo para a semifinal e final, 
havendo disputa  de 5º e 6º lugar (1ª Divisão) e até o 8º lugar (Divisão de Acesso). 
 

§ 1º - As equipes constituirão grupos com “Cabeça de Chaves” de acordo com a sua 
classificação no XV Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC 2014 até o 5º lugar. A 
equipe campeã da Divisão de Acesso em 2014, automaticamente entra em 6º lugar. 
 

Art. 25º - O Congresso Técnico será realizado as 20:00hs do dia anterior ao início da 
competição, nas instalações do Panorama Hotel e SPA. 
 

§ 1º - O Congresso Técnico será dirigido pelo Professor Felipe Jacovazzo, Diretor 
Técnico da ANDE; 
 
§ 2º - No Congresso Técnico terá direito a representatividade, apenas 1 (um) membro 
da equipe com direito a voz e voto, podendo ser o técnico ou dirigente da equipe (1 
equipe = 1 representante). 
 
 

Art. 26º - Durante as partidas, todas as equipes serão constituídas por 7 (sete) titulares, 
sendo obrigatoriamente um jogador da classe 5 (cinco) ou da classe 6 (seis) jogando como 
titular. Em caso da equipe não estar composta por um dos atletas das classes acima citadas, a 
mesma deverá jogar com um atleta a menos, 6 (seis) atletas. Todas as equipes poderão ter 
no máximo até 1 (hum) jogador da classe 8 (oito) jogando como titular. 
 
Art. 27º - Qualquer partida que venha a ser suspensa ou transferida por motivo de força 
maior pelo Comitê Organizador, esta será realizada até 12 (doze) horas após o horário 
anteriormente programado, desde que eliminados os motivos que impediram sua realização 
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 conforme a programação anterior, respeitando a disponibilidade de data. Os resultados 
apresentados até o momento da paralisação serão mantidos. 
  
 
 
Art. 28º Será considerada rebaixada a Divisão de Acesso, a equipe que terminar a competição 
na 6ª colocação da Divisão Principal do XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de 7. 
 
Art. 29º Será considerada promovida a Divisão Principal, a equipe que sagrar-se campeão da 
Divisão de Acesso. 
 
Art. 30º As equipes participantes do XV Campeonato Brasileiro de Futebol de 7 PC 2014, 
terão prioridade nas inscrições do XVI Brasileiro de Futebol de 7 PC 2015. 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
 

Dos jogos 
 

Art. 31º - Os jogos serão regidos pelas regras oficiais da IFCPF, de acordo com o Manual de 
Regras Esportivas – Futebol, A competição será realizada de acordo com o Manual de Regras 
Esportivas – Futebol de Sete, IFCP RULES AND REGULATIONS VERSION JANUARY 2015 - 
http://www.ifcpf.com/rules). 
 

§ 1º - dividido em 2 (dois) tempos de 30 (trinta) minutos e intervalo de (dez) minutos; 
 
§ 2º - inexistência da regra do impedimento; 
 
§ 3º - na execução do lateral será permitido lançar a bola com uma das mãos, desde 
que a bola toque imediatamente no chão após o seu lançamento. 

 
Art. 32º - Serão permitidas 3 (três) substituições durante a partida, respeitadas as 
características segundo a classificação funcional. 
 
Art. 33º - O atleta que receber 2 (dois) cartões amarelos, em jogos distintos, ou 1 (um) cartão 
vermelho, em um jogo, estará automaticamente suspenso do próximo jogo. Os cartões 
recebidos serão mantidos durante toda a competição. 
 
Art. 34º - Para fins de classificação, em caso de empate por pontos na primeira fase, a 
decisão será através dos seguintes critérios: 
 

§ 1º - maior número de vitórias; 
§ 2º - confronto direto; 
§ 3º - saldo de gols; 
§ 4º - gols pró; 
§ 5º - menor número de gols sofridos; 
§ 6º - sorteio; 
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Art. 35º - A pontuação ocorrerá segundo os critérios abaixo: 
 

§ 1º - vitória = 3 pontos; 
§ 2º - empate = 1 ponto; 
§ 3º - derrota = o ponto; 

 
CAPÍTULO XII 

 
Da premiação 

 
Art. 36º - Serão premiadas as equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugares, com troféus, e os 
componentes das equipes receberão medalhas, tanto na 1ª Divisão quanto na Divisão de 
Acesso.E ainda troféus para o artilheiro, melhor goleiro, equipe fair play, atleta revelação das 
duas categorias. 
 
Parágrafo único – somente serão premiados os 15 (quinze) componentes devidamente 
uniformizados inscritos pelo clube participante. 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO XIII 
 

Do uniforme 
 

Art. 37º - Cada equipe deverá se apresentar nos locais de competição, devidamente 
uniformizados, conforme especificações da regra. 
 
Art. 38º - São de responsabilidade das equipes a confecção e manutenção dos uniformes. 
 
Art. 39º - Nos uniformes é permitida a inserção de logomarca de patrocínio desde que não 
tenha qualquer conteúdo político, filosófico ou religioso. 
 
Art. 40º A equipe que se apresentar para a partida, com uniforme diferente do uniforme 
combinado no congresso técnico da competição, ficará impossibilitada de disputar a partida, 
e a equipe adversária vencerá a partida por W.O (caracterizando o placar de 3 (três) a 0(zero) 
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CAPÍTULO XV 
 

Dos boletins 
 

Art. 41º - Os comunicados diários do XVI Campeonato Brasileiro de Futebol de Sete PC – 2015 
serão publicados por meio de boletins oficiais da competição, que deverão ser retirados na 
Secretaria Geral pelo chefe da equipe ou por pessoa por ele designado. 
 
Parágrafo único – Durante a competição, os boletins serão numerados e datados, e as 
informações neles contidas poderão ser alteradas dia a dia ficando assim válidas as 
informações dos boletins mais atualizados. 
 

 
 
 

CAPÍTULO XV 
 

Dos recursos e protestos 
 
Art. 42º - Somente serão aceitos os recursos e/ou protestos encaminhados até 30 (trinta) 
minutos após o encerramento da partida registrada em súmula, de acordo com o horário 
oficial de Brasília e devidamente preenchidos em formulário próprio entregue pelo Comitê 
Organizador. 
 

§ 1º - Os recursos e/ou protestos relacionados à Classificação Funcional deverão ser 
encaminhados até 60 (sessenta minutos) após a divulgação oficial do resultado da 
Classificação Funcional. 

§ 2º - Todos os recursos e/ou protestos serão impetrados mediante o pagamento de 
uma taxa de R$200,00 (duzentos reais), sendo a mesma somente restituída ao clube no 
caso de deferimento do mesmo, com exceção dos recursos e/ou protestos na 
Classificação Funcional que, independente do resultado, não serão restituídos. 

 
 
 

CAPÍTULO XVI 
 

Das disposições gerais 
 

Art. 43º - A critério do Comitê Organizador, poderá haver controle de doping em todas as 
partidas do campeonato. 
 
Art. 44º - Os patrocinadores e o Comitê Organizador estão isentos de responsabilidade sobre 
quaisquer danos materiais ou físicos que porventura venham a ocorrer em conseqüência da 
realização da competição cabendo aos clubes providenciarem documentação comprobatória 
das condições de aptidão física e clínica dos atletas para a prática da modalidade esportiva. 
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Parágrafo único: Os atestados dos atletas que comprovarem que estão aptos á prática de 
atividade física esportiva, deverão ser entregues á Comissão Organizadora durante o 
congresso técnico. 
 
Art. 45º - Os atletas e dirigentes que infringirem este regulamento estarão desclassificados 
automaticamente da competição, ficando os infratores sujeitos às penas determinadas pelo 
Comitê Disciplinar Especial. As punições que não forme cumpridas durante o campeonato, 
deverão ser cumpridas no próximo evento oficial. 
 
Art. 46º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Organizador e pela Diretoria Técnica 
da ANDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FREDERICO LOSADA FRAZÃO PEREIRA JR. 
Presidente 
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