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A Futebol 7 Brasil
é responsável

pela organização
de todas as maiores

competições de futebol 7

já realizadas a
nível nacional e

internacional no
Brasil, com grandes
arenas, maiores clubes,

estrelas do futebol
e transmissões

televisivas.
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Vamos transformar o Futebol 7 Paulista
e de forma democrática dar acesso

para todos os times e atletas do Estado

 as maiores competições
nacionais e internacionais

do futebol 7 brasileiro

e mundial. Leia tudo
e saiba como.

Mensagem da Futebol 7 Brasil
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As organizações esportivas oficiais do Futebol 7

A Associação Brasileira de Clubes de Futebol 7 é filiada a FIF7 e administra o futebol 7 visando atender os 
interesses dos clubes e atletas como prioridade. Seguindo a tendência do esporte a nível mundial a 
entidade filia diretamente os clubes. Este modelo é inovador no Brasil, mas vem crescendo em todo 
mundo, permitindo que os esportes avancem de forma mais rápida e sólida, tendo em vista que os clubes 
se tornam protagonistas no lugar das federações estaduais.

A Federação Internacional de Futebol 7 (FIF7) é a entidade máxima da modalidade a nível internacional e 
após o histórico acordo com a EMF (Euro Mini Football) em 2019 chegou a 42 países associados no 
mundo, levando o futebol 7 a um novo patamar no cenário esportivo mundial.

A Futebol 7 Brasil é uma empresa especializada no esporte mais praticado no país e trabalha em parceria 
com a Associação Brasileira de Clubes para alavancar a modalidade. O trabalho da empresa é 
desenvolver o planejamento estratégico, captar recursos, viabilizar grandes eventos, manter as 
Seleções Brasileiras em todas categorias e buscar a sustentabilidade para o esporte.FUTEBOL 7 BRASIL
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Quem pode participar das competições?

As principais competições do futebol 7 brasileiro são 
realizadas pela Futebol 7 Brasil em parceria com a 
Associação Brasileira de Clubes de Futebol 7 e reúnem 
grandes clubes do futebol brasileiro, além de grandes 
equipes com tradição na modalidade.

Grandes Clubes

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

Equipes amadoras

FUTEBOL 7 BRASIL
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As Seleções Brasileiras de Futebol 7
As Seleções Brasileiras de Futebol 7 na categoria principal participam de 03 
competições internacionais por ano, dentro e fora do Brasil. A Associação Brasileira 
também mantém as Seleções nas categorias Sub-21 e em breve irá iniciar as atividades 
nas categorias Sub-17 e Sub-15. Os melhores atletas das comnpetições estaduais e 
nacionais são convocados para a Seleção Brasileira.

FUTEBOL 7 BRASIL
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A hierarquia das competições de clubes de futebol 7

CAMPEONATOS MUNICIPAIS  E ESTADUAIS

COMPETIÇÕES REGIONAIS

COMPETIÇÕES NACIONAIS

CONTINENTAIS DE CLUBES

MUNDIAL DE CLUBES

NÍVEIS 1

NÍVEL 2

NÍVEIS 3

NÍVEL 4

NÍVEL 5

SUDESTE CUP
FUTEBOL 7

NORDESTE CUP
FUTEBOL 7

COPA DO

BRASIL
COPA DO

BRASIL

WORLD CLUB
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Todos os caminhos levam ao Campeonato Mundial de Clubes

WORLD CLUB

NORDESTE CUP
FUTEBOL 7

CAMPEONATO MUNDIAL DE CLUBES

ROMA (ITÁLIA) 2019
MOSCOU (RÚSSIA) 2021

Comece no Campeonato Estadual e escale até o Campeonato Mundial de Clubes com despesas pagas

VOCÊ ESTÁ AQUI

SUDESTE CUP
FUTEBOL 7

COPA DO

BRASIL
COPA DO

BRASIL
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É a maior competição da modalidade no Estado e conta com a participação dos 
grandes clubes e maiores atletas. A competição é organizada pela Futebol 7 
Brasil e será disputada entre os meses de , com um jogo por agosto e novembro
final de semana.

FUTEBOL 7 BRASIL

CATEGORIAS
Adulto masculino e feminino (Idade mínima 16 anos)

- As equipes escolhem uma cidade para 
jogar a fase de grupos.

3a Fase

- Sao Paulo, Ribeirao Preto, Sorocaba e 
Indaiatuba

2a Fase
- Jogos eliminatórios dentro das 
respectivas cidades

1a Fase

- Os melhores times de cada cidade 
disputam a Fase Final 

SISTEMA DE DISPUTA MASCULINO

- As equipes serão divididas em grupos 
com 06 times, classificando 04.

- A temporada 2020 será disputada  com 
jogos apenas em Sao Paulo, capital.
- As equipes serão divididas em grupos 
com 06 times, classificando 04.

3a Fase

1a Fase

SISTEMA DE DISPUTA FEMININO

2a Fase
- Jogos eliminatórios

- Finais 

Data  01 - 02/08

Data 04 - 23/08

Data 06 - 13/09

Data  02 - 09/08

Data 05 - 30/08

Data 07 - 20/09

Data 03 - 16/08

Data 08 - 27/09

CALENDÁRIO (Datas reservadas*)

Data 09 - 04/10
Data 10 - 11/10
Data 11 - 18/10
Data 12 - 25/10
Data 13 - 01/11
Data 14 - 08/11

Data 16 - 29/11
Data 15 - 22/11

*Os jogos podem sere realizados no sábado ou domingo

Campeonato Paulista de Futebol 7 - 2020
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NÚMERO DE ATLETAS
Cada equipe pode inscrever no mínimo 14 e no máximo 25 atletas no 
campeonato e até 05 dirigentes ou integrantes de comissão técnica, 
sendo que apenas 18 atletas e 02 integrantes da comissão técnica + 
medico/fisioterapeuta podem participar de cada jogo.

FUTEBOL 7 BRASIL

A equipe campeã estadual em cada categoria vai ganhar como prêmio 20  
(vinte)  (2021) incluindo pacotes para a Copa do Brasil de Futebol 7
transporte interestadual + taxa de inscrição no evento. 

PREMIAÇÃO

Sede 01 - Sao Paulo
Arena Inter

Sede 03 - Sorocaba
R9 - Ronaldo Academy

Sede 02 - Ribeirao Preto
Arena Soccergrass

LOCAIS DE JOGOS

Sede 04 - Indaiatuba
Arena Maximus

Campeonato Paulista de Futebol 7 - 2020
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PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÕES

FUTEBOL 7 BRASIL

PARTE 01
O representante da equipe deve acessar o portal 
da Futebol 7 Brasil e clicar em inscrições. 

PARTE 02
Na área de inscrições deverá seguir esta ordem:
> escolher o evento 
> criar login e senha 
> preencher o formulário de inscrição

PARTE 03
Pagamento da taxa de 01 jogo antecipada
> Em até 2 dias úteis o representante vai 
receber o boleto da taxa de 01 jogo para 
assegurar a vaga da equipe no evento.

Registro de atletas - Gratuito

CUSTOS
Inscrição do time - Gratuita

Taxa por jogo - R$12 reais x atleta x jogo

Os participantes pagarão apenas a taxa de R$12 
reais por atleta referente a cada jogo do 
campeonato. O pagamento dos jogos é sempre 
antecipado via boleto bancário.

Campeonato Paulista de Futebol 7 - 2020
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O Torneio Rio Sao Paulo Fut7 reunira grandes forcas do futebol 7 paulista e carioca. 
A disputa acontece entre agosto e dezembro, com jogos semanais de forma 
regionalizada. Os campeões ganham vaga na Liga das Américas (2021).

CATEGORIA MASCULINA
Sedes - Rio de Janeiro (RJ), Ribeirao Preto (SP), Sorocaba (SP), Indaiatuba (SP) e Sao 
Paulo (SP).

Datas da 1a e 2a Fases - Os jogos serão intercalados com o Campeonato Estadual, 
seguindo o mesmo calendário de datas reservadas. No final de semana que houver jogo 
do Torneio Rio Sao Paulo os times folgam no Estadual.

CUSTOS (MASCULINO)

Fase Final - Dias 12 e 13 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)

Sistema de disputa

Apenas taxa de R$12 reais por atleta x jogo 

1a Fase - Fase de grupos  dentro das próprias cidades

As 06  melhores equipes disputam as finais.

2a Fase - Jogos eliminatórios dentro da própria cidade

CUSTOS FEMININO

CATEGORIA FEMININA
Formato tiro curto - Dias 12 e 13 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)
Todas equipes interessadas podem se inscrever  diretamente para participar da 
competição. Sao 03 vagas para cada Estado sendo respeitada a ordem de chegada.

Taxa unica - R$50 por atleta

As equipes inscritas
no Campeonato
Estadual ganham

automaticamente uma
vaga para disputar
o Torneio
Rio São Paulo 2020
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Conheça as 02 maiores competições do Brasil

FUTEBOL 7 BRASIL

COPA DO

BRASIL
COPA DO

BRASIL

COPA DO BRASIL 
A Copa do Brasil de Futebol 7 em 2021 vai reunir todos os 27 campeões 
estaduais do Brasil, premiando os vencedores com uma vaga na Liga 
das Américas de Futebol 7. Os atuais campeões da competição são 
Chapecoense (SC) na categoria masculina e Avaí (SC) na categoria 
feminina.

A Liga Fut7 Nacional é a maior competição do futebol 7 brasileiro, 
televisionada, reunindo os gigantes da modalidade e premia os 
campeões com todas despesas pagas para viajar disputar a maior 
competição de clubes do continente, a Liga das Américas. Os 
atuais campeões são América-RJ e Figueirense-SC.

LIGA FUT 7 NACIONAL

COMO PARTICIPAR
A Copa do Brasil de Futebol 7 reúne apenas equipes 
credenciadas, enquanto a Liga Fut7 é aberta à todas 
equipes do país, mas as vagas são concorridas e esgotam 
rapidamente. Mais informações no portal da Futebol 7 
Brasil.



Central de atendimento
Whatsapp 41 99183 4837

contato@futebol7brasil.com.br

FUTEBOL 7

2020
UNIVERSIDADE DO FUTEBOL 7

A profissionalização do Futebol 7 começa aqui.

Estude Futebol 7 com os

melhores profissionais
da área

Acesse o nosso site e saiba mais
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