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DOS OBJETIVOS 

Art. 1. Os objetivos do torneio são: 

I. Promover a interação dos servidores por meio dos esportes; 

II. Incentivar a prática de exercícios físicos, o que contribui significativamente para a 

saúde física e mental; 

III. Instigar o trabalho em equipe a fim de entender a força do coletivo; 

IV. Desenvolver o espírito competitivo de forma saudável e aprender a lidar com a 

frustração; 

V. Incentivar a prática esportiva através de Competições. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2.  A organização e direção do TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 DO 
SERVIDOR são responsabilidade da Fundação de Esporte e Cultura e da Secretaria 
de Planejamento e Gestão/Departamento de Gestão de Pessoas. 

Art. 3. O torneio será regido pelas regras oficiais da modalidade de Futebol 7, disponível no 
link https://painel.cbf7.com.br. 

Art. 4. A data prevista para realização do Torneio é dia 20/10/2018 – sábado, com 
previsão de início às 08h00, podendo haver mudança de data e horário de inicio, 
devido a fatores climáticos ou outros contratempos que possam ocorrer, o 
cancelamento da data e horário será dada somente pela organização do evento.  

Art. 5. As disputas serão realizadas na Associação dos Servidores Públicos Municipais 
de Cascavel – ASSERVEL. 

DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

Art. 6. Poderão participar do torneio todos os servidores do Município de Cascavel 
abrangendo os regimes estatutário, especial (temporário), comissionado, político e 
estagiário, que prestem serviços na Administração Direta ou Indireta. 

Art. 7. A equipe poderá ser composta de servidores de Secretaria diversa. 

Art. 8. A composição e organização da equipe ficarão a critério dos servidores.  

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 9. Para inscrever-se no torneio, a equipe deverá preencher a ficha de inscrição 
disponível no Portal do Servidor. 

Art. 10. As inscrições das equipes serão realizadas no período de 25/09/2018 – terça-feira 
à 05/10/2018 – sexta-feira até as 17h00, mediante o preenchimento da ficha de 
inscrições (anexo I), a mesma deverá ser digitada. 

Art. 11. O valor da taxa de inscrição por equipe será de R$ 150,00. 

Art. 12. O número máximo de atletas inscritos por equipe será de 10 servidores. 

Art. 13. Na ficha de inscrição deverá constar o nome completo do Servidor, número de 
matrícula e Secretaria de lotação, para conferência pelo Departamento de Gestão 
de Pessoas. 

https://painel.cbf7.com.br/Documentos/Livro%20de%20Regras%20FUT7.pdf
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Art. 14. O atleta inscrito obrigatoriamente deverá ter vínculo de servidor municipal no 
mínimo até a data da realização do torneio.  

Art. 15. A ficha de inscrição devidamente preenchida (digitada) em 2 vias iguais e o valor 
da taxa de inscrição deverão ser entregues no Departamento de Gestão de 
Pessoas, no ato da inscrição, localizado no 1º andar do Paço Municipal no 
endereço: Rua Paraná, nº 5.000, Centro – Cascavel/PR, CEP: 85.810-011, no 
período de 25/09/2018 – terça-feira à 05/10/2018 – sexta-feira até as 17h00. 

Art. 16. A segunda via da ficha de inscrição servirá como comprovante referente ao 
pagamento da taxa de inscrição o qual deverá ser guardado para segurança da 
equipe. 

Art. 17. A inscrição somente será validada através do pagamento da taxa de inscrição 
dentro do prazo de 25/09/2018  - terça-feira à 05/10/2018 – sexta-feira até as 
17h00. 

Art. 18. Serão permitidas a inclusão ou substituição de atletas, mediante a troca da ficha de 
inscrição, devidamente digitada e em 2 vias até dia 09/10/2018, às 18h00 no 
Congresso Técnico, após não serão mais incluídos ou substituídos atletas. 

Art. 19. Atletas que forem inscritos em mais de uma equipe terá oficializada sua 
participação na primeira equipe em que jogar, sendo automaticamente excluídos 
das demais equipes. 

DO CONGRESSO TÉCNICO 

Art. 20. O Congresso Técnico do Torneio de Futebol 7 do Servidor Público será realizado 
na seguinte data e local: 

Data: 09/10/2018 (terça-feira).  

Local: Auditório da Prefeitura. 

Horário: 18h00 

Art. 21. O Congresso Técnico inclui a definição dos sistemas de disputa, programação e 
horários dos jogos, orientações e esclarecimento de dúvidas. 

Art. 22. Ao final do Congresso Técnico todos os presentes deverão assinar ata contendo 
as decisões tomadas no dia, das quais não poderão alegar desconhecimento 
posteriormente.  

Art. 23. O não comparecimento de representante da equipe no congresso técnico implica 
na total concordância do que for estabelecido e definido no mesmo. 

DA FORMA DE DISPUTA 

Art. 24. A forma de disputa e o tempo de jogo serão definidos em Congresso Técnico que 
dependerão do número de equipes inscritas para o Torneio. 

Art. 25. A primeira partida se dará conforme a ordem de sorteio em Congresso Técnico. 

Art. 26. O número mínimo de jogadores em campo, para iniciar e seguir uma partida, deve 
ser de 5 jogadores, incluindo o goleiro. 

Art. 27. Em caso de empate, será aplicada penalidade direta, com três cobranças para 
cada equipe. Persistindo o empate, a decisão será por meio de cobranças 
alternadas. 
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Art. 28. As equipes inscritas deverão estar devidamente uniformizadas com camisas 
numeradas, caso coincida as cores dos uniformes com a equipe adversária, será 
realizado sorteio pela arbitragem e a equipe que perder o sorteio, usará coletes 
disponibilizados pela organização. 

Art. 29. Não será exigida uniformização de calções ou meias para as partidas. 

DAS PENALIDADES 

Art. 30. A comissão central organizadora terá plenos poderes para resolver os problemas 
de ordem disciplinar, bem como de eventuais irregularidades durante a disputa. 

Art. 31. Será excluída da competição a equipe que inscrever atletas irregulares. 

Art. 32. Haverá tolerância de 15 minutos apenas para o início do 1º jogo de cada período 

(manhã e tarde). Após esta tolerância, a equipe que não tiver comparecido será 

desclassifica automaticamente da partida por W.O.. 

Art. 33. Será penalizado na competição o atleta que praticar agressão física ou moral aos 

árbitros, auxiliares, adversários e colegas, e organização. 

Art. 34. Qualquer pessoa que causar danos nas dependências do local de jogo será punida 

conforme decisão da comissão de justiça desportiva além de ressarcir o dano 

causado. 

DA PREMIAÇÃO 

Art. 35. O Torneio de Futebol 7 do Servidor Público Municipal, oferecerá a seguinte 

premiação: 

1º lugar: Troféu + medalhas 

2º lugar: Troféu + medalhas 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 36. A Coordenação Técnica será responsável em publicar informações referentes a 

regulamento, grupamentos, programação, resultados, notas oficiais, punições e 

demais informações da competição no Portal do Servidor no endereço eletrônico 

www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor. 

Art. 37. A organização não se responsabilizará por acidentes que venham ocorrer antes, 

durante e depois da competição, com atletas ou qualquer pessoa relacionada ao 

evento. 

Art. 38. As equipes deverão se apresentar no local e horário das disputas. 

Art. 39. A equipe que deixar de comparecer para a realização de um jogo (W.O.), sem 

motivo justificado, será automaticamente eliminada do torneio, não havendo direito 

a devolução do valor da taxa de inscrição. 

Art. 40. Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Organização do 

Evento. 


