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CAPÍTULOI 
DaDenominaçãoeParticipação 

Art.1º-OTAÇAMARANHÃODEFUTEBOL7SUB-14,doravantedenominadoTAÇAMARANHÃO
será disputada pelas 13 equipes de SÃO LUIS e 05 da cidade de chapadinha abaixo
relacionadas, todas inscritas para participarem da Competição, obedecendo às normas
constantesdesteRegulamentoEspecíficodaCompetição(REC),bemcomodasRegrasGeraisda
modalidadeeConfederaçãodeFutebol7doBrasil(CF7B). 

Art. 2º - A FMF7S, na qualidade de Coordenadora da Competição, detém todos os direitos
relacionados à mesma e o sua Diretoria deCompetições(DCO)éaresponsávelpelaaplicação
deste REC a TAÇA, bem como por elaborar, alterar e dar cumprimento à tabela de jogos
compostadelocais,datasehoráriospreviamentedefinidos.

Art. 3º - A TAÇA terá a participação das 13 equipes abaixo relacionadas emais5equipesda 
etapadacidadedechapadinhacadaequipeéobrigadaaparticipardaspartidasnasdatas,locais
ehoráriospreviamenteestabelecidosnatabela. 

Nº 
CLUBES 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13















ESCOLA FLAMENGO 
JUVENTUDEMARANHENSE 
ESCOLAR13 
VASCOACADEMY 
INTERACADEMY 
PALMEIRÃO 
CRUZEIROSÃOLUIS 
SANTOS MENINOSDAVILA 
SEVE 
ESCOLINHATRANSFORMAR 
SÃOLUIS 
ESTRELINHABOMDEBOLA
JUVENTUSACADEMY 














CAPÍTULOII 
DaPremiação 

Art.4º-ÀequipevencedoraseráatribuídootítulodeCampeãodataçamaranhão deFutebol7
Sub 14 2021 e ao 2° (segundo) colocado seráatribuídootítulodeVice-Campeão.Ocampeão
receberá troféu, 17(dezessete)medalhasalusivasaotítulo. OVice-Campeãoreceberátroféu,
17(dezessete)medalhasalusivasasegundacolocação. 



CAPÍTULOIII 
DoSistemadeDisputaeClassificaçãoGeral 
DoSistemadeDisputa 
Art.5º-O
 CAMPEONATOserádisputadoem04(QUATRO)fases,asaber: 
a)
PrimeiraFase–Classificatória 
b)
SegundaFase–Quartas 
c)
TerceiraFase-Semifinal 
d)
QuartaFase–Final 

Art. 6º – Terminando a partida sem vencedor, este será conhecido através da cobrança de 
ShootOut. 

Art.7º-A
 competiçãoteráaseguintepontuação 

a)
Vitória =03(três)pontos 
b)
Empate/VitóriaShootOut/Pênalti=02(dois)pontos 
c)
Empate/derrotaShootOut/Pênalti=01(um)ponto. 

SEÇÃOI 
PRIMEIRAFASE 
(Classificatória) 

Art. 8º - Na Primeira Fase, as 13 equipes de são luis e mais 05 da etapa chapadinha , os
participantes serão divididas em 02 (DUAS) Chaves de 04 (quatro equipes) e 02 (duas) de 05
(cincoequipes)conformequadroabaixo. 

Nº 

GrupoA 

Nº 

ESCOLA FLAMENGO 
02  JUVENTUDEMARANHENSE 
03  ESCOLAR13 
04  VASCOACADEMY 

01 

05 

05 

01 





02 
03 
04 

GrupoB 

INTERACADEMY 
PALMEIRÃO 
CRUZEIROSÃOLUIS 
SANTOS MENINOSDAVILA 








Nº 
01 
02 
03 
04 
05 

GrupoC 

SEVE 
ESCOLINHATRANSFORMAR 
SÃOLUIS 
ESTRELINHABOMDEBOLA 
JUVENTUSACADEMY 

Nº 

GrupoD 

01 

EQUIPEDAETAPACHAPADINHA 

02 

EQUIPEDAETAPACHAPADINHA 

03 

EQUIPEDAETAPACHAPADINHA 

04 

EQUIPEDAETAPACHAPADINHA 

05 

EQUIPEDAETAPACHAPADINHA 




a)
Asequipesjogarãodentrodesuachave,nosistemaapenasdeida,classificando-se
as02(Duas)primeirascolocadasdecadachave 


Art. 9º – Em caso de empate em número de pontos ganhos entre dois ou mais clubes, o
desempate, para todos os efeitos deste Regulamento, será efetuado observando-se os
critériosabaixo: 

a)
Maiornúmerodevitórias; 
b)
Maiorsaldodegols; 
c)
Maiornúmerodegolspró; 
d)
Confrontodiretoentreasassociações(inaplicávelquandooempateforentremaisde
doisclubes); 
e)
SorteioaserrealizadopeloDCO/FMF7S. 

SEÇÃOII 
SEGUNDAFASE 
(Classificatória) 

Art.10-ASegundaFaseserádisputadapelas08(0ito)equipesclassificadasnaprimeirafase,
o cruzamento conforme quadro abaixo, em apenas um jogo, classificando-seas04(quatro)
equipesvencedoras. 

Jogo01 
1ºGeralX8ºGeral 
Jogo02 
2ºGeralX7ºGeral 
Jogo03 
3ºGeralX6ºGeral 
Jogo04 
4ºGeralX5ºGeral  

SEÇÃOIII 
TERCEIRAFASE 
(Semifinal) 
Art. 11 - A Terceira Fase será disputada pelas 04 (quatro) equipes classificadas naSegunda 
Fase, em cruzamento conforme quadro abaixo, em apenas um jogo, classificando-se as 02
(duas)equipesvencedorasparadisputaremoTítulodeCampeã. 







Jogo05 
Jogo06 



VencedorJogo01 
VencedorJogo02 

VencedorJogo04 
VencedorJogo03 

SEÇÃOIV 
QUARTAFASE 
(Final) 

Art. 12- AQuartaFase(Final)serádisputadapelas02(duas)equipesclassificadasnaTerceira
Fase (semifinal), que disputarão o Título de Campeã da Competição, sendo Vice a equipe
perdedora. 

CAPÍTULOIV 
DaCondiçãodeJogodosAtletas,doUniforme,dainteratividade 

SEÇÃOI 
DaCondiçãodeJogodosAtletas 

Art. 13 - Somente poderão participar da Taça Maranhão, atletas inscritos no Sistema da
Federação Maranhense de Futebol 7, habilitados (I NSCRITO NO CAMPEONATO) para a
Competição,atéantesdoinciodaSegundaFase. 

Art. 14 - Todo e qualquerdocumentoutilizadoparafinsdeinscriçãoeregistrodeatletaséde
integral responsabilidade das equipes e de seus dirigentes, os quais, se requisitados, deverão
comprovar sua legalidade,nãocabendoàFMF7Squalquerresponsabilidadequantoàeventual
sonegaçãoe/oufalsificaçãodedadosexistentesnosoriginaisoucópias,decarteiras,certidõese
declaraçõesefichas. 

§ 1º As solicitações de inscrição e transferência de atletas serão processadas pelosistemada
FederaçãoMaranhensedeFutebol7,ematé48(quarentaeoito)horascontadasdopedido. 

§ 2º - A eventual inscrição de atletas com documentação incorretae/oufalsificadaacarretará
aosenvolvidosaspenalidadesprevistasnaLegislaçãoBrasileira. 

§3º-Ospaisouresponsáveislegais(guardajudicial),devemassinardocumentoqueautorizaa
participaçãodoatletanacompetição.(FichadeInscriçãogeradanosistema). 



SEÇÃOII 
DoUniforme 






Art. 15 - O uniforme dos atletas consiste de:camisademeiamangaoumangalonga,calção
curto,meiasdecanolongo,caneleirasoficiais,tênisouchuteiraapropriadosparaapráticada
modalidade,podendoutilizarequipamentosdeproteçãoprópriosaoesporte. 

§ 1ºÉOBRIGATORIOousodecaneleiras,sendoqueasmesmasdeverãoestarcobertaspelas
meias, e devem serconfeccionadasemmaterialapropriadoqueofereçaproteçãoaojogador
(plásticopoliuretanooumaterialsimilar). 

§2º-Osatletaspodemseapresentaremcampo,usandocamisasdemangascurtas,eoutros
usando mangas longas, desde que sejam da mesma cor dasmangasdascamisasdemangas
curtas. 

§ 3º -Ogoleirodeveusaruniformedecordiferentedosdemaisatletas,sendo-lhepermitido
usarcalçaprópriaparaapráticadoesporte. 

§4º-Ascamisasdevemsernumeradasnascostas(de01a99)semrepetiçãodenúmerosna
mesma equipe, a numeração nafrentedacamisaéopcional,porémseconstaremumaserá
obrigatórioconstaremtodas.Acordosnúmerosdeveserdiferenteemrelaçãoacordacamisa
eestesdevemterde0,20a0,30cmdealturaedevemteromesmopadrão. 

§ 5º - Calções também devem teromesmopadrão,nãosendoobrigatórioanumeraçãonos
mesmos. 

§6ºSerápermitidoapropagandanouniforme,desdequesejapadronizado,ouseja,camisas
oucalçõescomomesmopadrãodepropaganda. 

§7º-Oárbitroexigiráqueoatletaoumembrodacomissãotécnicaretirequalquerobjetoque,
a seu ver, possa causar danos a si ou aos demais, tais como colar, brinco, piercing, anéis,
alianças, inclusive imagens ou textos que façam apologia contrária à moral do Esporte. Não
sendoobedecido,impedirásuaparticipação. 

§8º–Paraoinícioereiníciodapartida,oatletadeveestarsemprebemuniformizado,coma
camisadentrodocalçãoemeiaslevantadas,comodeterminaaregra,sendoquenodecorrer
damesma,acamisapoderáserusadaparaforadocalção,masasmeiasdeverãoestarsempre
levantadas. 


Art. 16 - As equipes deverão informar os primeiro, segundo e terceiro uniformes de suas
equipes até 15 (quinze) dias antes da sua primeira partida na competição, enviando os
respectivos desenhos aoDCO,sendofacultadoaoclubeodireitodefazercombinaçõesentre
osuniformesindicadosquandonecessáriasousolicitadaspelaarbitragem. 

§ 1º – Poderá o clube indicar um quarto uniforme para uso em partidas especiais
submetendo-oàaprovaçãodoDCOemumprazode10(dez)diasantesdasuautilização. 






§2º–Casovenhaaocorreralgumaalteraçãonosseusuniformesaolongodacompetição,o
clubedeverácomunicarofatoaoDCOnoprazomínimode10(dez)diasantesdadataemque
pretendautilizaronovouniforme. 

§3º–Caberáaarbitragemamediaçãodosconflitosrelativosaousodouniforme. 

CAPÍTULOV 
DaOrganização,Tabela,LocaisdasPartidaseImpugnaçãodeJogos. 

Art. 17 - A FMF7S poderá antecipar ou adiar qualquer jogo constante da tabela,bemcomo
alterarhorários,paracompatibilizarouadequaràprogramação. 

Art.18-Senocursodadisputa,umaequipeprovocaraparalisaçãodeumapartidavisandoser
beneficiado,seráconsideradoperdedoraparaseuadversáriopeloplacarde3x0(trêsazero),
mesmoqueseencontreemvantagemouempatada,eficarásujeita,àspenalidadesprevistas
nalegislaçãodesportiva.


Art. 19 - A partida que for suspensa devido a ocorrência de casos fortuitos, de situações
emergenciais, calamidades e de força maior, será realizada em data a ser definida pela FMF7s,
somentepodendoparticiparosatletasquejáestavamrelacionados. 

§1º-Casoasuspensãodapartidasejaefetuadadepoisdedecorridos05(cinco)minutosdosegundo
tempo,serámantidooresultadodomomentodaparalisação; 

§2º-Casoasuspensãodapartidasejaefetuadaantesdedecorridos05(cinco)minutosdosegundo
tempo, a partida terá continuidade em data a ser definida pela FMF7s, sendo reiniciada com o
mesmoresultadodomomentoemquehouveainterrupção,somentepodendoparticiparosatletas
quejáestavamrelacionados. 

Art.20–CasoumaEquipenãocompareçanadata,localehorárioprevistosparaarealização
dojogo,seráconsideradaperdedoraparasuaadversáriapelacontagemde3x0(trêsazero). 

§ 1° – Além da perda de pontos que trata o caput deste artigo, a Equipe deverá

justificar sua ausência com razões fundamentadas, ematé02(dois)diasúteisapósa
datadesignadaparaarealizaçãodapartida,dirigidaporescritoàFMF7S,sobpenade
ser eliminada do CAMPEONATO , se uma mesma equipe acumular 2 (dois) WO na
mesma categoria a equipe será eliminada e ficará impedida de participar do
Campeonato Maranhense 2021 da categoria , sem prejuízo das sanções da justiça
desportiva. 

§2°-DepoisdeiniciadooCAMPEONATO,casoumaEquipeabandoneacompetiçãoousofra
eliminaçãocombasenesteartigoouatoadministrativo,osresultadosdosjogosjádisputados
serão mantidos, e dos jogos ainda não disputados, no turno ou fase em que ocorrer o
abandonooueliminação,serãoconsideradoscomplacarde3x0emfavordosadversários. 






§3º-Paracriteriosdedesempates,nãoserãocomputadososgolsnemvitóriassobreaEquipe 
eliminada. 

CAPÍTULOVI 
DaOrdem,daSegurançadasPartidasedasPenalidades 

Art.21-Asinfraçõesepenalidades,atribuídasasEquipesduranteoCAMPEONATO, 
obedecerãoaodispostonosartigosquetratamdoassuntonasnormasdaFMF7S,daCF7Be 
doCBJD. 

Parágrafoúnico- AEquipequeantes,duranteoudepoisdapartida,utilizardeagressãofísica 
oumoralcomqualquerdaspessoasenvolvidasnapartida,sejaporseusatletas,dirigentes, 
paise/ouresponsáveldeatletas,serápunidadeacordocomoCBJD. 

C
 APÍTULOVII 
DaTransmissãoViaTelevisãoeInternet 

Art.22-NãoserápermitidatransmissãoaovivodejogosdoCAMPEONATOatravésdecanal
deTelevisãoeInternetououtroartifício,comexceçãodasrádios,salvosepreviamente 
autorizadopelaFMF7S. 


CAPÍTULOVIII 
DaArbitragem 


Art.23–Osárbitroseseusassistentesescaladosparaojogodeverãoseapresentar,nolocal 
dapartidacom30(trintaminutos)deantecedênciaparaoiníciodesta. 

Art.24–Osárbitrosdeverãoestarregularmenteuniformizadoseconduzindooseu 
equipamentonaformaestabelecidapelaComissãodeArbitragem. 

§1º–Ataxadearbitragem,novalordeR$120,00 serádividaentreasduas 
equipeseserápagapelosclubes,antesdoiníciodojogo,aooficialdapartida. 

§2º-AEquipequenãoparticiparcomsuacotadearbitragemnoquedizrespeitoao§1º, 
estará,automaticamenteeliminadodoCampeonato. 

§3º-Paraoatletatercondiçõesdejogo,seráobrigatóriaaapresentação,aooficialdapartida, 
doRG,PassaPorteoriginalouCarteiradaFederação.

C
 APÍTULOIX 

 DasDisposiçõesFinais 





Art.25–OcontroledecartõesamarelosevermelhoséderesponsabilidadedecadaEquipe.Em 
casodepuniçãodisciplinaraplicadapelaFMF7S,oresponsávelpelaequipeserácomunicadopor 
escritooumeioeletrônico. 

–
D
 ASINFRAÇÕESDISCIPLINARES 

Art.26°-Aaplicaçãodecartõesdisciplinares,estabelecidosnasregrasoficiaisdoFutebol7nas
cores 
AMARELO(advertência)eVERMELHO(expulsão)constituimedidapunitivaquetemporobjetivo 
refrearviolênciasindividuaisecoletivas. 
PARÁGRAFOPRIMEIRO:Sujeitar-se-áaocumprimentodesuspensãoautomáticaeconsequente 
impossibilidadedeparticipardojogosubsequenteoatletaoumembrodacomissãotécnicaque 
acumular: 
a)03(três)cartõesamarelos 
b)01(um)cartãovermelho 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se um mesmo atleta em determinado momento da competição
acumular 
trêscartõesamareloseumvermelhodeverácumprirasuspensãopor02(dois)jogos. 

Art. 27º - O cumprimento da suspensão automática é de responsabilidade exclusiva de cada
clube, 
independentedecomunicaçãooficialnositedaFMF7S. 

Art. 28º - Ocorrendo tumultos durante a partida,comagressão,ofensasfísicasouverbaisaos
oficiais 
dearbitragem,representantedemesae/ourepresentantesdaFMF7S,oClubeouqualquerum
de 
seus dirigentes, independentemente da punição que lhes possam ser aplicadas pela Justiça,
ficam 

sujeitosàsseguintessançõesdenaturezaadministrativaimpostapelaFMF7: 

A)Desfiliação,emcasodereincidência,nostermosdalegislaçãovigente. 

B) Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigida anualmente pelos
índices 
inflacionários; 

C)Suspensãopeloprazode30(trinta)a360(trezentosesessenta)dias; 

Art.29-OscasosomissosserãoresolvidospelaFMF7S. 

SãoLuis,18deAgostode2021 






WALDEMIRROSA 
Presidente 



