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Regulamento
7º Campeonato Brasileiro de Futebol em Cadeiras de Rodas
REGRAS GERAIS
Art. 1º
Todas as equipes terão de se inscrever antecipadamente e os confrontos serão definidos
por meio de sorteio. Cada equipe deverá ser constituída por um mínimo de 4 jogadores e um
máximo de 10 jogadores. Destes, deverá ser indicado o responsável da equipe. As equipes serão
compostas apenas por atletas classificados.
Art. 2º
Somente será aceito uma inscrição de equipe por Clube/CNJP, respeitando a quantidade
de atletas permitidos pela competição.

RESPONSABILIDADE
Art. 3º
É de inteira responsabilidade da equipe concorrente ao torneio, qualquer acidente ou lesão
que venha a se verificar com jogadores, técnicos, delegados ou diretores.
Art. 4º
Reserva-se o direito à comissão organizadora de excluir imediatamente do torneiro qualquer
equipe, atleta, treinador, delegado ou diretor que dêem mostras fair play ou desrespeito pelo
regulamento, árbitros ou elementos ao serviço do presente torneio.
É reservado o direito à comissão organizadora de suspender, parcial ou definitivamente, o
presente torneio, desde que surjam fatos que justifiquem tal decisão, sem que para tal tenha de
indenizar qualquer equipe.
É reservado o direito à comissão organizadora no decorrer do torneio, introduzir alterações
ao regulamento.
É reservado o direito à comissão organizadora, tomar as decisões que entender convenientes
ao bom funcionamento do torneio por quaisquer omissões ou inadaptação do regulamento.
DAS EQUIPES
Art. 5º
Cada equipe será constituída por 4 jogadores titulares, sendo 1 goleiro, 3 jogadores de linha e
até 4 jogadores reservas, 1 treinador, 1 auxiliar técnico e 1 fisioterapeuta. Somente estes
profissionais poderão permanecer no banco de reservas.
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Parágrafo Único: Entende-se como técnico e auxiliar técnico: profissionais de Educação Física.
Art. 6º
A equipe que não se apresentar em campo até cinco minutos após o início previsto receberá
derrota por falta e pontuação zero. Antes do início do jogo, o responsável pela equipe terá de
apresentar junto à mesa a constituição da equipe. O número de substituições é ilimitado, podendo
o jogador substituído retornar ao jogo, sem quaisquer restrições. Os integrantes das equipes devem
estar devidamente inscritos e os jogadores deverão estar devidamente vestidos e preferencialmente
de modo que não confunda as equipes em jogo.

DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
Art. 7º
Só serão classificados atletas novos.
7.1 Atletas com classificação internacional devem considerar sua classe internacional.
7.2 O cronograma de classificação será enviado para os clubes após o envio da ficha de
inscrição.
7.3 Deverão apresentar a ficha médica em anexo preenchida.
DO ÁRBITRO
Art. 8º
O jogo será dirigido por árbitros, que serão elementos nomeados pela organização do
torneio. Para casos mais complexos e graves (casos de indisciplina ou agressões), a decisão final
será tomada pela organização (Diretoria da ABFC).
DA DURAÇÃO DO JOGO
Art. 9º
Cada jogo será constituído de 2 tempos de 20 minutos cada, devendo as equipes trocarem
de lado a cada tempo.
DE DESEMPATES
Art 10
Nos jogos de disputa de 4º lugar, 3º lugar e final que terminem empatados o desempate
será por meio de cobranças de pênaltis, sendo três cobranças de cada equipe e persistindo o empate
por meio de cobranças alternadas.
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DA PONTUAÇÃO
Art. 11
A pontuação atribuída a cada equipe por jogo, segundo o resultado obtido é a seguinte:
Vitória ---- 3 pontos
Empate ---- 1 ponto
Derrota ---- 0 ponto
DA FASE ELIMINATÓRIA
Art.12
Os times disputarão a competição por chave de grupos.
DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
Art. 13
1.
2.
3.
4.
5.

Número de Vitórias;
Saldo de gol;
Nº de gols marcados;
Disciplina (1 – Amarelo, 2 – Duplo-amarelo, 3 – Vermelho direto);
Sorteio.
DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 14
Tem poder para resolver todos os problemas referentes ao torneio que eventualmente surjam
e durante o jogo, desde que não interfiram nas decisões dos árbitros. Todas as ordens feitas pela
mesa terão que ser acatadas pelas equipes sem direito a protestos.
Art. 15
A comissão organizadora é composta pelos seguintes integrantes:
 Marcos Antonio de Jesus Santos – Presidente ABFC
 Carolina Santos e Santos – Coordenadora Técnica
 Marcia Fernandes – Coordenadora Saúde
 Luiz Cláudio – Coordenador Arbitragem
DAS FALTAS DE COMPARECIMENTO – W.O.
Art. 16
O calendário de jogo no aspecto de cumprimento de horários será rigoroso. Haverá somente
uma tolerância de 10 minutos que ao fim será averbada a vitória correspondente à equipe em
campo e respectivamente falta de comparecimento à equipe faltosa. Em caso de falta de
comparecimento de uma equipe, a equipe adversária será averbada vitória de 6-0. Os gols contarão
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para efeitos de Goal-average. Uma equipe que não compareça à fase final, será eliminada não
tendo direito a prêmios atribuídos.
Parágrafo Único: Não haverá jogos adiados, nem com concordância das duas equipes.
DOS PROTESTOS DOS JOGOS
Art. 17
Não haverá direito a qualquer tipo de protestos.
DOS PRÊMIOS
Art. 18
Os prêmios a atribuir no torneio serão os seguintes:
a)
b)
c)

Taça para todas as equipes;
Taça para a equipe fair-play;
Artilheiro.
DA COMPETIÇÃO

Art.19
Será realizada nos dias 29 e 30 de Setembro na Arena Carioca 3, localizado no Parque
Olímpico da Barra da Tijuca na Av. Embaixador Abelardo Bueno – Rio de Janeiro.
Art. 20
As equipes serão definidas por sorteio para a seguinte tabela após o término das inscrições:
SÁBADO – 29 DE SETEMBRO
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DO CONGRESSO TÉCNICO
Art. 21
Será realizado no dia 28 de Setembro, às 19:00h, no Hotel Marriot Courtyard Parque
Olímpico.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 22
Os participantes do 7º Campeonato Brasileiro de Futebol em Cadeira de Rodas
deverão ser conhecedores desse Regulamento e do Código Brasileiro de Justiça Desportiva,
ficando sujeitos a todas as suas disposições, e às penalidades que deles possam emanar.
Art. 23
Todos os clubes deverão apresentar a ficha médica de cada atleta em anexo preenchida
no Congresso Técnico.
Art. 24
As inscrições deverão ser feitas até 31/07/2018, através do email contato@abfc.org.br
Art. 25
Casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

DEPARTAMENTO TÉCNICO
ABFC
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