
 
 

 

NOTA OFICIAL 01/2022 
 

O Presidente da F7 LAFAIETE no uso de suas atribuições e após realização do 

Congresso Técnico da LAFAIETE SUMMER CUP, categoria Adulto Masculino, 
RESOLVE: 
 
1) Todos os participantes da competição deverão apresentar cópia do seu cartão de 

vacinação, que ficará a disposição da F7LAFAIETE durante os jogos caso seja cobrado em 

algum momento em possível visita da vigilância sanitária. NÃO SERÃO ACEITOS APP 
CONECTE SUS. 
 

2) ALTERAR os seguintes artigos do REGULAMENTO GERAL, para execução da competição, 

passando a vigorar a redação dos seguintes artigos e parágrafos da competição. Restante 
do regulamento permanece inalterado: 

 

Artigo 01º  
 

§ 1º A categoria ADULTO masculino o atleta deverá completar no mínimo 18 anos durante o ano de 

2022. 
 
Artigo 07º -  

 

§ 04º - Os atletas e membros da comissão técnica advertidos com cartão vermelho durante alguma 
partida irão cumprir 01 jogo de suspensão, salvo os casos previstos na seção disciplinar, e só poderão 
retornar após doação de 3 KG de feijão ou 5 KG de arroz que serão doados a instituições em 

nossa região. 

 

Artigo 08º -  
 

§ 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 2x0, pagará a sua taxa de jogo normalmente, 

e deverá recolher junto à F7 LAFAIETE, 5 (cinco) cestas básicas na semana seguinte ao WO 

TÉCNICO, e continuará na competição, caso não pague a taxa de jogo ou não faça o 
recolhimento das cestas básicas, a equipe estará automaticamente eliminada e seus jogadores 
suspensos por período indeterminado ou pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem 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 F7 LAFAIETE e os atletas 
que não compareceream ao jogo serão multados em R$ 100,00. 
 

 
§ 02º - TOLERÂNCIA 
 

O pagamento das taxas de jogos deverá ser efetuado até a sexta-feira que antecede a partida através 

de pix f7lafaiete@gmail.com e deverá enviar comprovante para o numeroo (31) 986415433, sem o 

pagamento, as equipes não estarão aptas para jogo. 

Artigo 10º - Cada equipe poderá inscrever até 28 atletas. Até o final da primeira fase a equipe poderá 

mailto:f7lafaiete@gmail.com


 
 

 

inscrever jogadores, desde que o mesmo não tenha participado de nenhum jogo por outra equipe. Mas 

só terá condições de jogo para a segunda fase o atleta que tiver participado em súmula de 

pelo menos 3 (três) partida na primeira fase. Na Final da competição, as equipes podem levar 
todos os atletas aptos a participarem do mata mata. 

 
§ 06º As inscrições das equipes e registro de atletas deverão ser realizadas no site da LIGA F7 
LAFAIETE, www.f7lafaiete.com.br. As equipes poderão ativar seus atletas para a partida até 

às 12h do dia da sua partida. 

 

3) FORMA DE DISPUTA 

 

Após sorteio das equipes fica estipulada a seguinte forma de disputa para a categoria Adulto da 

LAFAIETE SUMMER CUP: 

 

1ª FASE: 

 

As 16 equipes participantes serão divididas em duas chaves a saber e jogaram na forma de rodizio 

simples dentro de cada chave: 

 

GRUPO A 

1 
 

Largados Esporte Clube  

2 
 

Borussia  

3 
 

Romanos 

4 
 

Familia F.C. 

5 
 

Goláticos F.c.  

6 
 

Exterminadores F.C.  

7 
 

E.C. RETRÔ 

8 
 

Us Bar Kana´s 

 

GRUPO B 

1 
 

Arnoni F.C.  

2 
 

União SJ  

3 
 

Bar Sem Lona  

4 
 

Olympique de Manel 

5 
 

Balada Futebol Clube  

6 
 

IDE Futebol Clube  

7 
 

Penarol OP 

8 
 

Valencia F.C. 

 

Após o término da primeira fase serão classificados os 6 primeiros colocados de cada chave para as 
fases OURO, PRATA e BRONZE a saber: 

 

http://www.f7lafaiete.com.br/
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=16822&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=16844&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=21026&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20357&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20359&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20977&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=21055&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=17879&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=17882&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=17831&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=17877&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=17875&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20950&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20155&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20531&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20144&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=16822&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=16844&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=21026&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20357&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20359&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20977&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=21055&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=17879&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=17882&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=17831&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=17877&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=17875&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20950&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20155&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20531&cod_competicao=4415
https://www.f7lafaiete.com.br/estatistica_equipe.php?cod_equipe=20144&cod_competicao=4415


 
 

 

2ª FASE – QUARTAS DE FINAL – SÉRIE OURO E PRATA: 

Os quatro primeiros colocados das chaves A e B jogarão as quartas-de-final em jogo único conforme 

distribuição dos jogos abaixo: 
 

HORÁRIO FASE JOGO 

A definir QF 01 1º COLOCADO ¨A¨ X 4º COLOCADO ¨B¨ 

A definir QF 02 2º COLOCADO ¨A¨ X 3º COLOCADO ¨B¨ 

A definir QF 03 3º COLOCADO ¨A¨ X 2º COLOCADO ¨B¨ 

A definir QF 04 4º COLOCADO ¨A¨ X 1º COLOCADO ¨B¨ 

 

 Em caso de empate em alguma partida haverá a disputa de shootout para decisão da equipe 

que passará a próxima fase. 
 

3ª FASE – SEMIFINAL – SÉRIE OURO E PRATA: 

 
 As quatro equipes vencendoras da 2ª FASE – OURO/PRATA serão distribuidas em 2 jogos 

eliminatórios a saber: 
 

HORÁRIO FASE JOGO 

A definir SF 01 VENCEDOR QF 01 X VENCEDOR QF 03 

A definir SF 02 VENCEDOR QF 02 X VENCEDOR QF 04 

 

 Em caso de empate em alguma partida haverá a disputa de shootout para decisão da equipe 

que passará a próxima fase. 

 

4ª FASE –FINAL – SÉRIE OURO E PRATA: 

 

 As duas equipes vencendoras da 3ª FASE – OURO/PRATA farão a FINAL OURO e as duas 
equipes perdedoras farão a FINAL PRATA, conforme abaixo: 

 

HORÁRIO FASE JOGO 

A definir Final PRATA PERDEDOR SF 01 X PERDEDOR SF 02 

A definir Final OURO VENCEDOR SF 01 X VENCEDOR SF 02 

 
 Em caso de empate em alguma partida haverá a disputa de shootout para decisão da equipe 

que passará a próxima fase. 

 

2ª FASE – QUARTAS-DE-FINAL SÉRIE BRONZE: 

 

As equipes classificadas em 5º e 6º lugar das chaves A e B, aguardarão os perdedores das quartas-de-

final série OURO E PRATA para disputa das quartas-de-final, conforme abaixo 
 

HORÁRIO FASE JOGO 

A definir QF 01 5º COLOCADO ¨A¨ X PERDEDOR QF 01 – OURO/PRATA 

A definir QF 02 6º COLOCADO ¨A¨ X  PERDEDOR QF 02 – OURO/PRATA 
A definir QF 03 6º COLOCADO ¨B¨ X  PERDEDOR QF 03 – OURO/PRATA 
A definir QF 04 5º COLOCADO ¨B¨ X  PERDEDOR QF 04 – OURO/PRATA 
 

 Em caso de empate em alguma partida haverá a disputa de shootout para decisão da equipe 
que passará a próxima fase. 



 
 

 

3ª FASE – SEMIFINAL – SÉRIE BRONZE: 

 

 As quatro equipes vencendoras da 2ª FASE – BRONZE serão distribuidas em 2 jogos 
eliminatórios a saber: 

 

HORÁRIO FASE JOGO 

A definir SF 01 VENCEDOR QF 01 X VENCEDOR QF 03 

A definir SF 02 VENCEDOR QF 02 X VENCEDOR QF 04 

 

 Em caso de empate em alguma partida haverá a disputa de shootout para decisão da equipe 

que passará a próxima fase. 

 

4ª FASE –FINAL – SÉRIE BRONZE: 

 

 As duas equipes vencendoras da 3ª FASE – BRONZE farão a FINAL BRONZE, conforme 
abaixo: 

 

HORÁRIO FASE JOGO 

A definir Final BRONZE VENCEDOR SF 01 X VENCEDOR SF 02 

 

 Em caso de empate em alguma partida haverá a disputa de shootout para decisão da equipe 
que passará a próxima fase. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Conselheiro Lafaiete, 06 de fevereiro de 2022. 

 

 
 

BRENO GERALDO ALVES BONTEMPO   WALBER JUNIOR BITENCOURT SILVA 
    PRESIDENTE LIGA F7 LAFAIETE           VICE-PRESIDENTE LIGA F7 LAFAIETE 


