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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 podendo participar da LIGA 
FUT7 junto com os grandes clubes, tendo acesso a se 
credenciarem para a disputa das maiores competições 
internacionais da modalidade.

Equipes amadoras

Um evento para todas as equipes do Brasil
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A Liga Fut7

Durante quatro temporadas a Liga teve 47 partidas transmitidas ao 
vivo pela FOX Sports e SPORTV, sempre em grandes arenas com a 
participação de grandes estrelas do futebol profissional. 

A Liga Fut7 chega a sua sexta temporada com grandes novidades e 
com um planejamento de desenvolvimento e profissionalização do 
esporte no próximo triênio.

Em 2020 a LIGA será disputada em etapas regionalizadas nas 
categorias adulto livre. 

A Liga Fut7 é o único projeto de profissionalização do esporte mais 
praticado no Brasil. O evento é realizado pela empresa Futebol 7 
Brasil. A maior do país no segmento e com chancela da Associação 
Brasileira de Clubes de Futebol 7 e da Federação Internacional de 
Futebol 7. 

Os campeões nacionais 2020 irão disputar a Liga das Américas 2021 
com as despesas pagas pela Futebol 7 Brasil. A FIF7 ainda não 
divulgou o país da maior competição do continente no próximo ano.

AS SUPERFINAIS DA LIGA 2020 serão realizadas entre os dias 18 e 
20 de dezembro no Estado de São Paulo com a participação das 08 
melhores equipes de cada categoria.
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Grandes craques já disputaram a Liga Fut7

Juan Pablo Sorin
Cruzeiro

Marcelinho Carioca
Corinthians

Petkovic
Flamengo

Washington
Fluminense

Dodô
Botafogo

Ronaldão
São Paulo

Euller
América MG

Lenísio
Avaí

Manoel Tobias
Paraná Clube

Athirson
Flamengo

Rodrigo Mendes
Grêmio

Viola
Vasco da Gama

Paulo Sérgio
Juventus SP

Reginaldo Nascimento
Coritiba

Beto
Botafogo

Clayton
Internacional

Adriano Foglia
Atlético PR

Falcão
Madureira

Bruno (Sel. Futsal)
CAJA

Edilson
Bahia

Rodrigo Fabri
Portuguesa-SP
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Os melhores atletas da LIGA FUT7 são convocados(as) para a
Seleção Brasileira e disputam competições dentro e fora do país

Seleção Brasileira Principal masculina Seleção Brasileira Principal feminina

Seleção Brasileira SUB21 masculina Seleção Brasileira SUB21 feminina
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Os locais de jogos da temporada 2020 

Centro Esportivo Rodrigo Mendes
Rua Tenente Ary Tarragô, 2560, Jardim Itu Sabará
Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Recife Tenis Clube (RCT Futebol)
R. Gonçalves de Magalhães, 699 - Imbiribeira,
Recife, Pernambuco

Av. Dr. Francisco Mesquita, 1750
Q.ta da Paineira,
São Paulo - SP, 03153-002

SUPER FINAIS
Estado de Sao Paulo
Local a definir



A Liga Fut7  será disputada em três etapas classificatórias 
que irão credenciar as 02 melhores equipes de cada Etapa 
para as SUPERFINAIS. As duas etapas com o maior 
numero de equipes por categoria irao credenciar os 03 
melhores colocados.

ETAPA PORTO ALEGRE
05, 06 e 07 de Setembro (Feriado)
Cidade: Porto Alegre (RS)
Local: Centro Esportivo Rodrigo Mendes

ETAPA RECIFE
10, 11 e 12 de Outubro (Feriado)
Cidade: Recife (PE)
Local: Recife Tenis Clube (RTC Futebol)

ETAPA SAO PAULO
31/10, 01 e 02 de Novembro (Feriado)
Cidade: São Paulo/SP
Local: Arena Inter

SUPERFINAIS
18, 19 e 20 de Dezembro
Esstado de Sao Paulo - Local a definir
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Dia 01 - 02 Jogos Fase de Grupos (14h 00 as 23h30)

Serao as 08 melhores equipes divididas em 02 grupos com 
04 times jogando entre si. Os dois melhores se classificam 
para as semifinais e conseqüentemente finais.

Dia 02 - 01 Jogo Fase de Grupos + 01 jogo eliminatório (09h as 23h30)
Dia 01 - 02 Jogos Fase de Grupos (14h 00 as 23h30)

SUPERFINAIS

Dia 03 - Final (09h00 as 18h00)

ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS

PROGRAMACAO

Cada equipe disputará no mínimo 03 jogos na competição e 
as classificadas disputam jogos eliminatórios até restarem 
os credenciados para as SUPERFINAIS. Cada time disputa 
no maximo 02 jogos por dia.

Dia 02 - 01 Jogo Fase de Grupos + Semifinais (09h as 23h30)

Dia 03 - 02 jogos eliminatórios (09h00 as 18h00)
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A Agencia ESPORTES VIAGENS parceira oficial da 
Futebol 7 Brasil oferece opções de pacotes com hotéis 
conveniados a partir de 20 de junho.

É responsabilidade de cada equipe e indicamos a 
utilização de aplicativos de transporte ou contratação do 
serviço de vans ou ônibus.

Cada equipe pode inscrever no minimo 14 e no máximo 25 
atletas no campeonato e até 05 dirigentes ou integrantes 
de comissao tecnica, sendo que apenas 18 atletas e 02 
integrantes da comissão técnica + medico podem 
participar de cada jogo.

TRANSPORTE NAS CIDADES

NÚMERO DE ATLETAS

TABELA
A tabela será divulgada 07 dias antes de cada Etapa.

INFORMAÇÕES GERAIS

HOSPEDAGEM
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Em viagens internacionais as equipes brasileiras serão 
responsáveis por:

PREMIAÇÃO

c) almoco e jantar durante o período do evento

Além de troféus e medalhas aos destaques individuais e times 
melhores colocados as duas equipes campeãs nacionais irão 
representar o Brasil na Liga das Americas de Futebol 7 (2021) 
com pacotes de viagens pagos pela Futebol 7 Brasil, incluindo 
(inscricao + transporte aéreo + hotel com cafe da manha) para 
18 integrantes.

Observações

a) seguro saúde de todos integrantes da sua delegação.
b) logística de transporte terrestre na cidade do evento

O campeao da Liga das Americas viaja com todas despesas 
pagas para o Campeonato Mundial de Clubes de Futebol 7 que 
sera realizado na Europa.

d) apresentação de documentação válida para viagem

A Federacao Internacional de Futebol 7 (FIF7) ainda nao 
anunciou o calendario 2021. 

PRÊMIO EXTRA
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25 de Maio - Abertura de inscrições região nordeste
23 de Maio - Abertura de inscrições região sudeste

27 de Maio - Abertura de inscrições região centro-oeste

Tendo em vista que o evento LIGA FUT7 não realiza lucro, 
sendo um investimento para desenvolvimento da modalidade e 
que a procura por vagas é maior do que o número de vagas 
disponíveis, a Futebol 7 Brasil optou por priorizar as vagas aos 
clubes comprometidos exclusivamente com este projeto de 
desenvolvimento do futebol 7 brasileiro.

COMO PARTICIPAR

CAMPEONATOS ESTADUAIS

O número de vagas e limitado e as vagas são direcionadas 
prioritariamente para equipes comprometidas com este projeto 
de desenvolvimento do esporte. So poderão participar da Liga 
Fut7 as equipes que participarem do Campeonato Estadual 
organizado pela Futebol 7 Brasil em seus Estados e as vagas 
serão destinadas prioritariamente para as equipes que não 
participem de competições regionais/nacionais de outras 
entidades esportivas (confederações). 

21 de Maio - Abertura de inscrições região sul

29 de Maio - Abertura de inscrições região norte

COMUNICADO
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Parte 03

As equipes devem realizar a inscrição no site oficial.

O representante do time fará o seu login e senha no sistema de 
inscrições, onde poderá inscrever a equipe e posteriormente os 
atletas na competição.

Taxa única de R$125,00 por atleta participante.
Integrantes de comissão técnica não pagam inscrição.

As equipes poderão complementar o registro de mais 
integrantes da delegação até 10 dias antes da estreia na 
competição.

www.futebol7brasil.com.br/inscricoes

Parte 02
As equipes inscritas receberão o boleto para pagamento para a 
data de 30 dias antes da etapa selecionada.

Parte 01

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO
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O maior campeonato do esporte

mais praticado no Brasil

LIGA FUT7



Central de atendimento
Whatsapp 41 99183 4837
conato@futebol7brasil.com.br www.futebol7brasil.com.br
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