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Tudo que você
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precisa
saber de mais
importante
sobre Futebol 7

no Brasil
e no mundo



O Futebol 7 também é popularmente conhecido como 
Futebol Society e segundo o Atlas do Esporte no Brasil, 
feito pelo Ministério dos Esportes, é a modalidade 
esportiva mais praticada no país, com mais de 15 
milhões de praticantes.

O espor te é disputado em alto rendimento e 
principalmente como modalidade de lazer, recreação e 
participação, em ambos os sexos e em todas as faixas 
etárias,  sendo uma excelente ferramenta de 
comunicação para empresas que possuem em sua 
estratégia se comunicar com um grande volume de 
desportistas amadores.

O Futebol 7

www.futebol7.com.br
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A Associação Brasileira de Clubes de Futebol 7 nasceu da 
necessidade de uma organização de caráter nacional que tenha 
como objetivo desenvolver e administrar o futebol 7 diante da 
perspectiva de que atender os interesses dos clubes e atletas deve 
ser a principal prioridade da entidade. 

Seguindo a tendência do esporte a nível mundial a entidade abre 
afiliação diretamente aos clubes, dando aos próprios clubes direito 
a voto na Assembléia da entidade. 

Este modelo de gestão que já vem sendo adotado em todo mundo 
ainda parece algo inovador no Brasil, mas irá permitir que o esporte 
avance com maior velocidade, tendo em vista que são os clubes que 
investem e não as federações estaduais.

Somos a única entidade no Brasil filiada oficialmente a Federação 
Internacional de Futebol 7 (FIF7).

A Associação

www.futebol7.com.br
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Os clubes podem se associar diretamente a ABF7 e gozar 
dos direitos de participar de todas as atividades do 
calendário oficial da entidade, para isso basta se 
inscrever para participar de alguma competição oficial 
durante a temporada e estará associado.

Vantagens aos clubes

BENEFÍCIOS

Fazer parte da elite do esporte mais praticado no país.

Participar das principais competições do Brasil.

Participar das seletivas para competições internacionais.

Possibilidade de atletas convocados para a Seleção Brasileira.

Calendário completo para todas as categorias.

Não é cobrado filiação, registros e transferências.

Eventos com alto padrão de qualidade em organização.
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Os promotores de futebol 7 no Brasil (Ligas esportivas privadas, 
empresas, federações, clubes sociais e outras organizações 
esportivas) que promovem competições de futebol 7 podem se 
tornar parceiras oficiais da Associação Brasileiras de Clubes de 
Futebol 7, podendo realizar competições chanceladas e obter 
acesso a vagas exclusivas a Copa da Liga, que credencia as 
equipes para competições internacionais.

Vantagens aos promotores

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
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As competições chanceladas pela Associação podem 
oferecer vagas exclusivas para a Copa da Liga.

Os atletas das equipes participantes das Ligas poderão ser 
convocados para a Seleção Brasileira de Futebol 7.

Democracia: Os promotores não tem compromisso 
exclusivo a nível nacional com a Associação e podem estar 
vinculados a qualquer outra entidade esportiva.

TEMPORADA 2019

COMO SE ASSOCIAR?

Basta acessar o site  preencher o www.futebol7.com.br
formulário solicitando se tornar um promotor associado e 
aguardar até 3 dias úteis para ter sua solicitação avaliada.



A Associação Brasileira de Clubes de Futebol 7 é a 
única entidade reconhecida pela Federação 
Internacional de Futebol 7 (FIF7) e em razão disso a 
única a credenciar equipes para competições 
internacionais de clubes e seleções, além de ser a 
responsável pela gestão das Seleções Brasileiras da 
modalidade.

Chancela Internacional

A FIF7 é a entidade máxima do 
Futebol 7 e é responsável pelo 
enorme crescimento e expansão 
da modalidade em todo o mundo.

A Federação organiza 10 eventos internacionais de 
futebol 7  na temporada, sendo disputados em seis 
categorias e em 4 continentes, tendo a participação 
dos melhores atletas, clubes e seleções do futebol 7 
mundial.

TEMPORADA 2019

www.f7federa�on.com



O Futebol 7 é a modalidade esportiva mais praticada 
no Brasil, com mais de 15 milhões de praticantes, 7 
mil campeonatos sendo realizados simultaneamente 
no Brasil e mais de 800 mil atletas que entram em 
campo em competições em busca de lazer, saúde, 
entretenimento, confraternização, diversão, 
qualidade de vida e competição.

Números impressionantes

+7mil
campeonatos

+80 mil
equipes

+30 mil
jogos por dia

+15 milhões
de pra�cantes

www.futebol7.com.br

O esporte mais praticado
no Brasil
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A Associação Brasileira de Clubes de Futebol 7 tem como 
objetivo organizar a modalidade enquanto esporte amador 
e desenvolver um projeto de profissionalização do futebol 
7, oferecendo aos clubes a possibilidade de participar de 
uma plataforma esportiva sustentável que oferece aos 
clubes o crescimento através do mérito esportivo.

Planejamento

AS PRINCIPAIS METAS PARA O TRIÊNIO 2018-2020 

Oferecer um calendário anual de atividades para as Seleções.

Desenvolver uma Liga Nacional para todas as equipes amadoras
e em todas as categorias.

Desenvolver uma Liga de alto rendimento para que os principais
atletas e profissionais do segmento possam atuar.

Enviar representantes com todas as despesas pagas para todas
as competições internacionais da Federação Internacional.

Capacitar treinadores, árbitros e gestores esportivos para 
atuarem no segmento.

Reunir promotores esportivos de todo o país.
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EVENTOS
INTERNACIONAIS
DE CLUBES DE 2019

EVENTOS
INTERNACIONAIS

DE SELEÇÕES 2019
INTERCONTINENTAL CUP (Orlando - USA)

COPA DAS NAÇÕES (Montevidéu-Uruguai)
COPA AMÉRICA (Porto Alegre - Brasil)

COPA DO MUNDO (Roma - Itália)

COPA CENTROAMÉRICA (Cidade da Guatemala - Guatemala)
LIGA DAS AMÉRICAS (Montevidéu-Uruguai)
MUNDIAL DE CLUBES (Roma - Itália)
TORNEIO INTERNACIONAL DE BOGOTÁ (Bogotá - Colômbia)
COPA SULAMERICANA (Santiago-Chile)

ATIVIDADES NACIONAIS

SELEÇÃO BRASILEIRA

CREDENCIAMENTO PARA COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS

CAMPEONATOS
NACIONAIS ADULTO

CATEGORIAS INFANTIS
Sub09, Sub11, Sub13, Sub15 CAMPEONATOS

REGIONAIS

- Viabilizar despesas da Seleção
- Treinamentos
- Assegurar participação em campeonatos
internacionais dentro e fora do Brasil
- Dar acesso a atletas de qualquer clube
do país que participem das competições
vinculadas a Associação Brasileira
- Ser a melhor seleção do mundo nas duas
categorias

CAPACITAÇÃO
- Árbitros
- Treinadores de Futebol 7
- Gestores esportivos

- Pagar a despesa dos melhores times
nacionais para competições

internacionais exclusivamente
à partir de resultados

obtidos dentro de campo.

- LIGA FUT7
A liga profissional da modalidade
que é disputada nas categorias
adulto masculina e feminina.
2018 - 01 Etapa + Superfinais nacionais
2019 - Etapas regionais + Superfinais nacionais
2020 - Divisão profissional + Amador nacional

- COPA DA LIGA
Competição nacional (adul m/f)
realizada em formato curto,
para equipes credenciadas.

- Copa Sul (Sul do país) 2018-2019-2020
- Nordeste Cup (Norte/Nordeste) 2019-2020
- Copa Verde F7 (Centro-Oeste) - 2020
- Sudeste Cup (Sudeste) - 2020

- LIGA FUT7
A liga infantil reunirá equipes
de todo o Brasil 

ATIVIDADES ESTADUAIS/MUNICIPAIS

 Todos os promotores de competições municipais
e/ou estaduais do país podem se tornar parceiros da
Associação Brasileira de Futebol 7 e ter direito a
credenciar as suas equipes para
as competições nacionais.

CHANCELA DE CAMPEONATOS VAGAS EXCLUSIVAS PARA
PARA EVENTO NACIONAL
Os promotores de ligas eventos municipais
ou estaduais organizarão competições e 
terão o direito de indicar as equipes para a
Copa da Liga que premia as equipes para
a Copa Sulamericana e a Liga das Américas.

Os promotores de ligas eventos municipais
ou estaduais poderão realizar as suas competições
com o reconhecimento da Associação
Brasileira de Clubes de Futebol 7
e também da Federação Internacional
de Futebol 7 (FIF7). 

PROMOTORES DE COMPETIÇÕES GRUPOS DE ABITRAGENS
 As empresas ou associações de árbitros que
trabalham com futebol 7 poderão solicitar
chancela da Associação Brasileira de Clubes 
de Futebol 7. Desta forma os árbitros ficarão 
habilitados a trabalhar em competições nacionais,
podendo ser convocados para eventos internacionais.

ORGANOGRAMA PARA O
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO

DO TRIÊNIO 2018-2020

TECNOLOGIA
- Desenvolvimento de ferramentas de gestão
para clubes e promotores esportivos associados.

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE FUTEBOL 7

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CLUBES DE FUTEBOL 7

TEMPORADA 2019



A Associação Brasileira de Clubes não organiza 
competições esportivas, mas elabora um calendário de 
atividades e promove parcerias estratégicas com as 
principais promotoras de futebol 7 no Brasil, desta 
forma potencializando as atividades previstas no 
programa de desenvolvimento da modalidade e 
oferecendo aos clubes um trabalho cada vez mais 
profissional em todas as atividades desenvolvidas.

As promotoras de eventos esportivos se encarregam de 
realizar os eventos necessários para que os clubes 
possam participar de atividades altamente qualificadas 
ao longo do ano, assegurando a sustentabilidade do 
projeto de desenvolvimento, atendendo a necessidade 
de criar uma demanda suficiente para cobrir todas as 
categorias em todas regiões do país. As promotoras dos 
maiores eventos do calendário tem a obrigação de cobrir 
as despesas dos campeões para participarem das 
competições internacionais de clubes.

Grandes eventos

www.futebol7.com.br
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As principais competições do futebol 7 brasileiro 
realizadas em parceria com a Associação Brasileira de 
Clubes de Futebol 7 reúnem grandes clubes do futebol 
brasileiro e junto a eles grandes equipes com tradição 
na modalidade.

Grandes Clubes

As equipes amadoras são tratadas com igualdade de 
condições e oportunidades pela Associação Brasileira 
de Clubes, podendo par ticipar das principais 
competições do país e tendo acesso a se credenciar 
para os campeonatos internacionais da modalidade.

Equipes amadoras

As escolinhas de futebol 7 ganharam um grande evento 
na temporada e foram incluídas no calendário oficial da 
Associação Brasileira de Clubes, podendo participar do 
principal campeonato de futebol 7 do Brasil, a LIGA FUT7.

Escolinhas

TEMPORADA 2019



Distribuição de prêmios para competições internacionais

Adulto masculino e feminino

WORLD CLUB

ETAPA SALVADOR/BA
14 a 16 de Junho de 2019

ETAPA PORTO ALEGRE/RS
20 a 23 de Junho de 2019

ETAPA SÃO PAULO/SP
28 a 30 de Junho de 2019

Cidade à definir - 09 a 11 de agosto de 2019

ROMA (ITÁLIA)
28 a 30 de Setembro

2019

SÃO PAULO/SP
15 a 17 de Novembro
2019

SANTIAGO
CHILE

13 a 16 de Dezembro
2019

MASCULINO FEMININO

MONTEVIDÉU 
URUGUAI
Setembro

2020

NORDESTE CUP
FUTEBOL 7

Florianópolis/SC
18 a 20 de Outubro 2019

Masculino

Recife/PE
06 a 08 de dezembro 2019

Masculino

BOGOTÁ
COLÔMBIA

08 a 10 de Novembro
2019

MONTEVIDÉU 
URUGUAI
Setembro

2020

TORNEO INTERNACIONAL

DE BOGOTÁ

DE FÚTBOL 7

MASCULINO E FEMININO



Os campeonatos nacionais
Temporada 2019

2019

ADULTO
MASCULINO E FEMININO

ADULTO
MASCULINO E FEMININO

INFANTIL
SUB11, SUB13, SUB15



Calendário Nacional 2019
Adulto (masculino e feminino)

14, 15 E 16 DE JUNHO
LIGA FUT7 - ETAPA SALVADOR/BA
Categorias Adulto (Masculino e feminino)

20, 21, 22 E 23 DE JUNHO
LIGA FUT7 - ETAPA PORTO ALEGRE/RS
Categorias Adulto (Masculino e feminino)

28, 29 e 30 DE JUNHO
LIGA FUT7 - ETAPA SÃO PAULO/SP
Categorias Adulto (Masculino e feminino)

10 E 11 DE AGOSTO
Cidade à definir
SUPER FINAIS DA LIGA FUT7
Categorias Adulto (Masculina e feminino)

15, 16 E 17 DE NOVEMBRO
COPA DA LIGA - São Paulo/SP
Categorias adulto (Masculino e feminino)

V
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www.ligafut7.com.br

A Liga Fut7 é a principal competição do futebol 7 brasileiro 
e é responsável pelo enorme crescimento da modalidade 
na última década. A Liga nasceu para se tornar o evento 
profissional da modalidade e em 5 temporadas teve 56 
jogos transmitidos ao vivo pelos canais FOX SPORTS e 
SPORTV, que deram enorme visibilidade ao esporte e foi 
determinante para o nascimento de entidades esportivas 
e clubes em todo o país. 

A Liga foi responsável pela contratação de diversas 
estrelas do futebol profissional que foram fundamentais 
para romper a barreira da televisão, provar que o futebol 7 
é um esporte com enorme capacidade de se desenvolver 
em alto rendimento e contribuir de maneira absoluta para 
o desembarque dos maiores clubes de futebol do país na 
modalidade.

A Liga Fut7

TEMPORADA 2019



www.futebol7.com.br

Nas categorias adulto (masculino e feminino) a temporada 
2019 da Liga será realizada com etapas classificatórias 
regionalizadas e as SUPERFINAIS que serão disputadas com as 
melhores equipes credenciadas em cada etapa. 

          14, 15 E 16 DE JUNHO - ETAPA SALVADOR/BA

          20, 21, 22 E 23 DE JUNHO - ETAPA PORTO ALEGRE/RS

          28, 29 e 30 DE JUNHO - ETAPA SÃO PAULO/SP

          10 E 11 DE AGOSTO - SUPER FINAIS DA LIGA FUT7
          Cidade à definir

V

V

V

V

www.ligafut7.com.br

A Liga Fut7
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www.futebol7.com.br

INFORMAÇÕES
Categorias: Adulto masculino e feminino
Sistema: Fase de grupos (mínimo 03 jogos) e fase eliminatória.
Taxa de inscrição por participante:
R$125,00 (cento e vinte e cinco reais)

LOGÍSTICA
Cada equipe é responsável pela sua própria
logística (hospedagem, transporte e alimentação)

MAIS DETALHES
> Cada equipe pode inscrever até 25 atletas.
> Máximo 05 integrantes de comissão técnica.

SUPERFINAIS
> São pagas pela Liga as despesas para 20 integrantes inscritos
em cada equipe (transporte, hospedagem com café da manhã).

V

V

V

V
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A Liga Fut7
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www.futebol7.com.br

As equipes campeãs da Liga Fut7 (2019) receberão como 
prêmio viagem para 14 pessoas para participar do Campeonato 
Mundial de Clubes de Futebol 7 que será realizado em Roma 
(Itália) entre os dias 28 e 30 de setembro de 2019. Estão 
incluídas as passagens aéreas com saída de São Paulo (SP), 
hospedagem com café da manhã, transporte interno na cidade 
de Roma (Itália) e inscrições no evento.

WORLD CLUB
Prêmio
viagem internacional

Roma (Itália)

www.ligafut7.com.br

A Liga Fut7
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A Copa da Liga é organizada pela empresa Futebol 7 Brasil. 
O evento nasceu em 2015 com Zico e Gabriel O Pensador 
como padrinhos e está sendo reativada na temporada 2019. 
O evento será realizado entre os dias 15 e 17 de novembro 
em São Paulo-SP com a participação prevista para 24 
equipes masculinas e 16 equipes femininas. 

Todas as vagas serão distribuídas para as ligas esportivas 
parceiras da Associação Brasileira de Clubes de Futebol 7. 
S e  h o u v e r e m  v a g a s  r e m a n e s c e n t e s  e l a s  s e r ã o 
disponibilizadas para a inscrição prioritária de equipes 
participantes da Liga Fut7. 

O prêmio para a equipe campeã masculina será uma viagem 
no mês seguinte (dezembro) para a disputa da Copa 
Sulamericana de Clubes em Santiago no Chile.

www.futebol7.com.br

www.ligafut7.com.br

A Copa da Liga
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Data: 15, 16 e 17 de Novembro de 2019
Cidade: São Paulo-SP 
Categorias: Adulto masculino e feminino
Sistema: Fase de grupos (mínimo 03 jogos) e fase eliminatória.
Taxa de inscrição por participante:
R$125,00 (cento e vinte e cinco reais)

LOGÍSTICA
Cada equipe é responsável pela sua própria
logística (hospedagem, transporte e alimentação)

MAIS DETALHES
> Cada equipe pode inscrever até 25 atletas.
> Máximo 05 integrantes de comissão técnica.
> Horário de início: Dia 15.Nov às 09h00
> Horário de término: Dia 17.Nov às 18h00

V

V
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www.ligafut7.com.br

A Copa da Liga

TEMPORADA 2019

VAGAS DISPONÍVEIS COPA DA LIGA 2019
18 melhores (Liga Fut7 - 2018)
18 representantes de Ligas associadas
08 melhores de cada etapa da Liga 2019
04 equipes interessadas por ordem de inscrições

 

VAGA P/CATEGORIA
64 masculino

32 feminino

 

Na categoria feminina são 50% das vagas acima.



SANTIAGO

As equipes campeãs da Copa da Liga (2019) receberão como 
prêmio viagem para 14 pessoas para representar o Brasil em 
eventos internacionais. Na categoria masculina o campeão 
viajará para Santiago (Chile) disputar a Copa Sulamericana 
2019 entre os dias 13 e 15 de dezembro. A equipe campeã da 
categoria feminina ganha viagem para Montevidéu (Uruguai) 
para participar da Liga das Américas 2020.

Prêmio
viagem internacional

San�ago
Chile

Montevidéu
Uruguai

Pacotes inclúem
- Passagens aéreas com
saída de São Paulo (SP)
- Hospedagem com café da manhã
- Inscrição no evento

www.ligafut7.com.br

A Copa da Liga



Calendário Nacional 2019
Infantil

19, 20 E 21 DE JULHO
LIGA FUT7 - ETAPA SÃO PAULO
Categorias Sub11, Sub13 e Sub15
> Prêmio: A escolinha vencedora viajará para as
Super Finais com as despesas pagas.

26, 27 E 28 DE JULHO
LIGA FUT7 - ETAPA PORTO ALEGRE
Categorias Sub11, Sub13 e Sub15
> Prêmio: A escolinha vencedora viajará para as
Super Finais com as despesas pagas.

10 E 11 DE AGOSTO
Cidade à definir
SUPER FINAIS DA LIGA FUT7
Categorias Sub11, Sub13 e Sub15

V

V

V
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A Liga Fut7 nas categorias infantis será disputada 
exclusivamente por escolas inscritas para participar das 
três categorias e será realizada em três etapas, sendo duas 
classificatórias e as Superfinais que irão reunir as duas 
melhores escolas classificadas no ranking geral em cada 
etapa.

Em cada etapa as equipes recebem uma pontuação por 
colocação em cada categoria e a escola campeã no ranking 
geral da etapa como prêmio viajará com as três equipes com 
as despesas pagas (transporte e hospedagem com café da 
manhã) para as .  A Liga irá custear as SUPERFINAIS 2019
despesas de 45 pessoas por escola.

A Liga Fut7 Infantil
www.ligafut7.com.br
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www.futebol7.com.br

A Liga Fut7 Infantil
CATEGORIAS
Sub-11 (2008/2009)   Sub-13 (2006/2007)   Sub-15 (2004/2005)

          19, 20 E 21 DE JULHO - ETAPA SÃO PAULO/SP

          26, 27 E 28 DE JULHO - ETAPA PORTO ALEGRE/RS

          

          10 A 11 DE AGOSTO - SUPER FINAIS DA LIGA FUT7
          Cidade à definir

V

V

V

www.ligafut7.com.br

TEMPORADA 2019



A Liga Fut7 Infantil
INFORMAÇÕES
Categorias: Adulto masculino e feminino
Sistema: Fase de grupos (mínimo 03 jogos) e fase eliminatória.
Taxa de inscrição por participante:
R$125,00 (cento e vinte e cinco reais)

LOGÍSTICA NAS ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS
Cada equipe é responsável pela sua própria
logística (hospedagem, transporte e alimentação)
No site da Liga existem opções de serviços conveniados.

MAIS DETALHES
> Cada equipe pode inscrever até 20 atletas.
> Máximo 03 integrantes de comissão técnica.

V

V

V
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Os campeonatos regionais
de clubes 2019

NORDESTE CUP
FUTEBOL 7

MASCULINO
18 a 20 de Outubro
Florianópolis (SC)

MASCULINO
06 a 08 de Dezembro

Recife (PE)



A Copa Sul é a principal competição da categoria na região sul 
do país e qualquer time do Brasil ou exterior pode participar. A 
edição 2019 será realizada em Florianópolis (SC). O campeão 
será premiado com uma viagem para o Torneio Internacional de 
Bogotá (Colômbia) em novembro de 2019. O evento é realizado 
exclusivamente na categoria masculina.

www.ligafut7.com.br
A Copa Sul de Futebol 7

Data: 18 a 20 de Outubro de 2019
Cidade: Florianópolis (SC)
Sistema: Fase de grupos (mínimo 03 jogos) 
Taxa de inscrição por participante:
R$125,00 por participante

Cada equipe é responsável pela sua própria
hospedagem, transporte e alimentação.

A equipe campeã recebe 14 pacotes de viagem para o
Torneio Internacional de Bogotá (Colômbia) incluindo
passagem aérea, hospedagem com café da manhã,
transporte local e inscrição no evento.

V

V
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O Nordeste Cup é a principal competição da categoria na região 
e qualquer time do Brasil ou exterior pode participar. A edição 
2019 será realizada em Recife (PE). O campeão será premiado 
com uma viagem para a Liga das Américas 2020  em 
Montevidéu (Uruguai). O evento é realizado exclusivamente na 
categoria masculina.

www.ligafut7.com.br
Nordeste Cup 2019

Data: 06 a 08 de dezembro de 2019
Cidade: Recife (PE)
Sistema: Fase de grupos (mínimo 03 jogos) 
Taxa de inscrição por participante:
R$125,00 por participante

Cada equipe é responsável pela sua própria
hospedagem, transporte e alimentação.

A equipe campeã recebe 14 pacotes de viagem para o
Torneio Internacional de Bogotá (Colômbia) incluindo
passagem aérea, hospedagem com café da manhã,
transporte local e inscrição no evento.

V

V
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NORDESTE CUP
FUTEBOL 7



Os campeonatos internacionais
para clubes brasileiros em 2019

WORLD CLUB

ROMA
ITÁLIA

28 a 30 de Setembro
2019

SANTIAGO
CHILE

13 a 16 de Dezembro
2019

BOGOTÁ
COLÔMBIA

08 a 10 de Novembro
2019

TORNEO INTERNACIONAL

DE BOGOTÁ

DE FÚTBOL 7

MONTEVIDÉU
URUGUAI

30.31 Agosto e 01.Setembro
2019

CIDADE DA GUATEMALA
GUATEMALA

07 a 09 de Junho
2019



Calendário Internacional 2019
Clubes (FIF7)

07, 08 E 09 DE JUNHO
Copa Centroamérica - Cidada da Guatermala (Guatemala)
Categoria Adulto (masculino e feminino)

30, 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO
Liga das Américas de Futebol 7 (Clubes) - Montevidéu (Uruguai)
Categorias Adulto (masculino, feminino, sub11, sub13, sub15)
*Copa Sulamericana de Clubes (feminina)

28, 29 E 30 DE SETEMBRO
Campeonato Mundial de Clubes de Futebol 7 - Roma (Itália)
Categorias Adulto (masculino e feminino)

08, 09 e 10 DE NOVEMBRO
Torneio Internacional de Bogotá (Colômbia)
Categoria Adulto (masculino)

13, 14 e 15 DE DEZEMBRO
Copa Sulamericana de Clubes - Santiago (Chile)
Categoria Adulto (masculino)

V

V

V

V

V

www.futebol7.com.br



A Copa Centroamérica de Futebol 7 é uma competição 
continental que reúne equipes das Américas do Norte e 
América Central, mas à partir de 2019 também será aberta 
para equipes sulamericanas. A edição 2018 foi realizada com 
amplo sucesso na Cidade do México e para a temporada 2019 
migrou para a Cidade da Guatemala, capital da Guatemala.

www.f7federa�on.com
A Copa Centroamérica

Data: 07, 08 e 09 de Junho
Cidade: Cidade da Guatemala
Categorias: Adulto masculino e feminino
Sub-11, sub-13 e sub-15
Sistema: Fase de grupos (mínimo 03 jogos) 
Taxa de inscrição por participante:
U$1000,00 (mil dólares) por equipe.
Inclui: Inscrição no evento

Cada equipe é responsável pela sua própria
hospedagem, transporte e alimentação.

As equipes brasileiras interessadas em participar
podem procurar a Associação Brasileira de Clubes.

V

V

V
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A Liga das Américas de Futebol 7 é a principal competição da 
modalidade na América do Sul e é disputada em cinco 
categorias. Nas categorias adulto (masculino e feminino) as 
equipes campeãs recebem como prêmio uma viagem para 
Roma (Itália) com todas as despesas pagas para disputar o 
Campeonato Mundial de Clubes de Futebol 7.

www.f7federa�on.com
A Liga das Américas

Data: 30, 31 de agosto e 01 de setembro
Cidade: Montevidéu (Uruguai)
Local: Complexo Esportivo Carrasco
Categorias: Adulto masculino e feminino
Sub-11, sub-13 e sub-15
Sistema: Fase de grupos (mínimo 03 jogos) 
Taxa de inscrição por participante:
U$350,00 (trezentos e cinquenta dólares) por pessoa
Inclui: Hospedagem, café da manhã, translado de
aeroporto x hotel x arena e inscrição no evento.

As equipes brasileiras interessadas em participar
podem procurar a Associação Brasileira de Clubes.

V

V
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O Campeonato Mundial de Clubes de Futebol 7 é a principal 
competição internacional entre clubes na modalidade e a 
sexta edição será disputada em Roma (Itália) com a 
participação das principais equipes da modalidade nas 
categorias masculina e feminina adulto, com a participação 
de campeões continentais e campeões nacionais.

www.f7federa�on.com
O Mundial de Clubes

Data: 28, 29 e 30 de setembro
Cidade: Roma (Itália)
Categorias: Adulto masculino e feminino
Sistema: Fase de grupos (mínimo 03 jogos) 
Taxa de inscrição por participante:
€900,00 (novecentos euros) por equipe.
Inclui: Inscrição no evento

Cada equipe é responsável pela sua própria
hospedagem, transporte e alimentação.

As equipes brasileiras interessadas em participar
podem procurar a Associação Brasileira de Clubes.

V
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O Torneio Internacional de Bogotá é uma nova competição 
oficial no calendário da Federação Internacional de Futebol 7 
(FIF7), será disputada apenas na categoria masculina e é 
aberta a qualquer equipe interessada. O evento está previsto 
para acontecer com 16 clubes participantes.

Torneio Internacional
de Bogotá de Futebol 7

Data: 09, 09 E 10 DE NOVEMBRO
Cidade: Bogotá (Colômbia)
Categorias: Adulto masculino 
Sistema: Fase de grupos (mínimo 03 jogos) 
Taxa de inscrição por participante:
U$1000,00 (mil dólares) por equipe.
Inclui: Inscrição no evento

Cada equipe é responsável pela sua própria
hospedagem, transporte e alimentação.

As equipes brasileiras interessadas em participar
podem procurar a Associação Brasileira de Clubes.

V

V
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TORNEO INTERNACIONAL

DE BOGOTÁ

DE FÚTBOL 7



SANTIAGO

A Copa Sulamericana de Clubes de Futebol 7 será realizada na 
cidade de Santiago (Chile) nas categorias masculina e 
feminina. O evento irá premiar os campeões com a inscrição 
de 15 atletas para a disputa da Liga das Américas de Futebol 7 
(2020) na cidade de Montevidéu (Uruguai).

www.f7federa�on.com
Copa Sulamericana

Data: 13, 14 e 15 de dezembro
Cidade: Santiago (Chile)
Categorias: Adulto masculino e feminino
Sistema: Fase de grupos (mínimo 03 jogos) 
Taxa de inscrição por participante:
U$350,00 (trezentos e cinquenta dólares) por equipe.
Inclui: Hospedagem com café da manhã, translado
aeroporto x hotel x arena e inscrição no evento.

As equipes brasileiras interessadas em participar
podem procurar a Associação Brasileira de Clubes.

V

V



As Seleções Brasileiras de Futebol 7



As Seleções Brasileiras de Futebol 7 reúnem os melhores 
atletas das principais equipes do país. Ao longo da temporada 
2017-18 o Brasil participou de 05 competições oficiais dentro 
e fora do país e foram convocados mais de 80 atletas nas 
categorias masculina e feminina, de mais de 35 clubes do 
Brasil, sendo que todas as despesas dos atletas desde a saída 
de suas respectivas cidades, hospedagem e alimentação 
durante o período de treinamentos e competições foram 
inteiramente custeados pela Associação.

Na temporada 2019 o Brasil já esta assegurado em 04 
competições oficiais que serão disputadas em Porto Alegre-
RS, Montevidéu (Uruguai), Roma (Itália) e Orlando (USA). A 
Associação ainda estuda a posibilidade de realizar jogos 
amistosos ou aceitar convites para outros eventos promovidos 
pela Federação Internacional de Futebol 7 na temporada.

Os atletas na temporada 2019 serão convocados à partir das 
competições oficiais do calendário da Associação Brasileira.

www.futebol7.com.br

As Seleções Brasileiras
de Futebol 7
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Calendário Internacional 2019
Seleções (FIF7)

05, 06 E 07 DE ABRIL
Copa América (Seleções) - Porto Alegre/RS
O Brasil participará nas categorias masculina e feminina

30, 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO
Copa das Nações (Seleções) - Montevidéu (Uruguai)
O Brasil participará na categoria feminina

01, 02, 03, 04 E 05 DE OUTUBRO
Copa do Mundo de Futebol 7 (Seleções) - Roma (Itália)
O Brasil participará nas categorias masculina e feminina

22 a 24 DE NOVEMBRO
Copa Intercontinental (Seleções) - Miami (USA)
O Brasil participará na categoria masculina

ALÉM DOS 4 EVENTOS OFICIAIS AINDA HÁ
A POSSIBILIDADE DO BRASIL PARTICIPAR
DE OUTROS EVENTOS E JOGOS AMISTOSOS.
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www.futebol7.com.br

As Seleções Brasileiras
nas competições 2019

A AP MO ÉC R I7 CF AIF

PORTO ALEGRE-RS

ROMA (ITÁLIA)

MONTEVIDÉU (URUGUAI)

Football 7
INTERCONTINENTAL CUP

ORLANDO (USA)

TEMPORADA 2019



LUIZA JESUS Melhor goleira do mundo
Figueirense / Paula Ramos (SC)
Seleção Brasileira de Futebol 7

ANA VICENTE Melhor jogadora do mundo
Figueirense / Paula Ramos (SC)
Seleção Brasileira de Futebol 7

ANDRÉ HOEPERS Melhor treinador do mundo (Feminino)
Figueirense / Paula Ramos (SC)
Seleção Brasileira de Futebol 7

MARINA HOHER Prêmio «Loco Martinez» Gol mais lindo do ano
Figueirense / Paula Ramos (SC)
Seleção Brasileira de Futebol 7

RODRIGO ROCHA Melhor goleiro do mundo
Chapecoense-BMH (SC)
Seleção Brasileira de Futebol 7

Conquistas brasileiras
Prêmios individuais
Federação Internacional em 2017

TEMPORADA 2019



As competições podem ser acompanhadas pelos sites 
oficiais.

Sites Oficiais

V
www.futebol7.com.br

Site oficial da Associação Brasileira

V
www.ligafut7.com.br

Site oficial da Liga Fut7

V
www.f7federation.com

Site oficial da Federação Internacional

V
www.arquibancada7.com

Imprensa especializada

TEMPORADA 2019



No Youtube e Facebook a Futebol 7 Brasil, agência de 
marketing parceira oficial da Associação Brasileira de 
Clubes de Futebol 7 possui um canal que transmite as 
principais competições do futebol 7 nacional e 
internacional.

Transmissões online

transmissões

entrevistas

lindos gols

reportagens

TEMPORADA 2019

www.futebol7.com.br



A Futebol 7 Brasil, agência de marketing oficial da 
Associação Brasileira de Clubes de Futebol 7 administra 
as redes sociais de todos os eventos esportivos que 
organiza, com páginas exclusivas no facebook, além de 
contas no instagram e youtube.

Redes Sociais

@futebol7brasil
Instagram

/futebol7brasil
Facebook.com

/futebol7brasil

TEMPORADA 2019

www.futebol7.com.br



ABRIL Categorias Data Cidade País

Copa América de Futebol 7 Masculino/feminino 05 a 07 de abril Porto Alegre Brasil

JUNHO Categorias Data Cidade País

Copa Centroamérica de Futebol 7 (Clubes) Masculino, Feminino, sub11, sub13, sub15 07 a 09 de Junho Guatemala Guatemala

Marco Aurelio Cup (Clubes) Masculino/feminino A definir Roma Itália

LIGA FUT7 ‐ 1a Etapa Masculino/feminino 13 a 15 de Junho Salvador (BA) Brasil

LIGA FUT7 ‐ 2a Etapa ‐ Corphus Cristhie Masculino/feminino 20 a 22 de Junho Porto Alegre (RS) Brasil

LIGA FUT7 ‐ 3a Etapa Masculino/feminino 28 a 30 de Junho São Paulo (SP) Brasil

JUNHO Categorias Data Cidade País

Liga Fut7 ‐ Infantil Sub11, sub13, sub15 19 a 21 de Julho São Paulo‐SP Brasil

Liga Fut7 ‐ Infantil Sub11, sub13, sub15 26 a 28 de Julho Porto Alegre Brasil

AGOSTO Categorias Data Cidade País

SUPERFINAIS DA LIGA FUT7 Masculino/Feminino/sub11/sub13sub15 09 a 11 de Agosto A definir Brasil

Liga das Américas de Futebol 7 (Clubes) Masculino, Feminino, sub11, sub13, sub15 30, 31 de agosto, 1 set Montevidéu Uruguai

Copa Sudamericana (Clubes) Feminino 30, 31 de agosto, 1 set Montevidéu Uruguai

Copa das Nações de Futebol 7 (Seleções) Masculino/feminino 30, 31 de agosto, 1 set Montevidéu Uruguai

SETEMBRO Categorias Data Cidade País

Campeonato Mundial de Clubes de Futebol 7 Masculino/feminino 28 a 30 de Setembro Roma Itália

OUTUBRO Categorias Data Cidade País

Copa do Mundo de Futebol 7 (Seleções) Masculino/feminino 01 a 05 de outubro Roma Itália

Copa Sul de Futebol 7 Masculino 19 e 20 de Outubro Florianópolis Brasil

NOVEMBRO Categorias Data Cidade País

Copa da Liga Masculino 15 a 17 de Novembro São Paulo Brasil

Torneio Internacional de Bogotá de Futebol 7 (Clubes) Masculino 08 a 10 de Novembro Bogotá Colômbia

Intercontinental Cup (Seleções) Masculino 22 a 24 de novembro Orlando USA

DEZEMBRO Categorias Data Cidade País

Nordeste Cup Masculino 06 a 08 de Dezembro Recife Brasil

Copa Sudamericana de Clubes Masculino 13 a 15 de Dezembro Santiago Chile



Recomendações importantes!!
TEMPORADA 2019

01. Equipes femininas
Recomendamos participarem de 02 (duas) 
competições nacionais. A Liga Fut7 em junho é 
regionalizada (sul, sudeste e nordeste) e que a 
campeã viaja para a Roma (Itália) e a Copa da Liga 
em dezembro em São Paulo (SP) que a campeã 
vcom para  disputar a Liga das Américas em 
Montevidéu (Uruguai).

04. Times masculinos
do Nordeste do Brasil
Recomendamos participarem da Etapa da Liga 
Fut7 em Salvador (BA) em Junho. A Liga Fut7 é 
regionalizada (sul, sudeste e nordeste) e a campeã 
viaja para a Roma (Itália). Também recomendamos 
o Nordeste Cup que será realizado em Recife (PE) 
em dezembro, premiando o campeão com uma 
viagem para  disputar a Liga das Américas em 
Montevidéu (Uruguai). Os times também tem a 
opção da Copa da Liga em novembro em São Paulo 
(SP) que levará o campeão para a Sulamericana 
em Santiago (Chile).

02. Equipes Infantis
Recomendamos participarem da Liga Fut7 em 
uma das duas etapas classificatórias: Porto 
Alegre (RS) ou São Paulo (SP). A escolinha 
vencedora no ranking geral de cada etapa 
participará das SUPERFINAIS nacionais com a 
despesa de viagem (transporte e hospedagem 
com café da manhã)  para para 45 integrantes da 
delegação.

05. Times masculinos
do Sul do Brasil
Recomendamos participarem da Etapa da Liga 
Fut7 em Porto Alegre (BA) em Junho. A Liga Fut7 
em junho que é regionalizada (sul, sudeste e 
nordeste) e a campeã viaja para a Roma (Itália). 
Também recomendamos a Copa Sul que será 
realizada em Florianópolis (SC) em outubro, 
premiando o campeão com uma viagem para  
disputar Torneio Internacional de Bogotá. Os 
times também tem a opção da Copa da Liga em 
novembro em São Paulo (SP) que levará o 
campeão a Sulamericana em Santiago (Chile).

03. Eventos internacionais
As equipes interessadas em participar de 
eventos internacionais, pagando as próprias 
despesas devem procurar diretamente a 
Associação Brasileira. Estejam atentos que as 
competições internacionais organizadas pela 
FIF7 também oferecem prêmios para outros 
eventos internacionais da temporada.

06. Times masculinos
do norte/centro-oeste/sudeste

Recomendamos participarem da Etapa da Liga 
Fut7 em São Paulo (SP) em Junho. A Liga Fut7 em 
é regionalizada (sul, sudeste e nordeste) e a 
campeã viaja para a Roma (Itália). Também 
recomendamos a Copa da Liga que será 
realizado em São Paulo (SP) em novembro, 
premiando o campeão com uma viagem para  
disputar a Copa Sulamericana em Santiago 
(Chile). 



Toda e qualquer equipe do Brasil pode participar das competições 
regionais, nacionais e internacionais. Não há restrição para 
equipes que participem de outras entidades esportivas.

COMPETIÇÕES REGIONAIS E NACIONAIS
Basta acessar o site  e preencher o formulário www.ligafut7.com.br
de inscrição escolhendo que campeonato você deseja participar. 
Após a inscrição online a comissão organizadora irá entrar em 
contato com o representante do time. O pagamento poderá ser 
efetuado através de boleto ou depósito bancário para assegurar a 
vaga na competição. O preço é o mesmo em todas as competições 
de 2019: Apenas R$125,00 por participante.

EVENTOS INTERNACIONAIS
As competições no Brasil são classificatórias para os eventos 
internacionais, oferecendo como prêmio pacotes de viagens, mas 
além dos eventos classificatórios todos os times interessados 
podem participar de eventos internacionais se inscrevendo 
diretamente. Basta entrar em contato com a Associação 
Brasileira para verificar se ainda há vagas disponíveis e custear as 
próprias despesas e taxas cobradas pela Federação Internacional 
de Futebol 7.

Como participar dos
campeonatos?

TEMPORADA 2019
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Fale Conosco

www.futebol7.com.br

V
> Atendimento Geral
> Clubes
> Atletas
> Promotores esportivos

futebol7brasil@gmail.com

V
Atendimento sobre campeonatos
De Segunda a Sexta em horário comercial

(41) 99153.8083 (whatsapp)
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