
 

 

 
 

R E G U L A M E N T O   D A   3 º   E D I Ç Ã O   C H A M P I O N S   L I G A Y 
 

 

CLÁUSULA I – DA COMPETIÇÃO. 

 

1.1. A 3ª edição da Champions LIGAY (“3ª EDIÇÃO”) será disputada entre os dias 02 (sexta-feira) e 

03 (sábado) de novembro. 

 

1.2. Os jogos ocorrerão na ARENA WORLD SPORTS (“ARENA”), à Av. Marquês de São Vicente nº 

2477 - Portão 1, Barra Funda, CEP 05036-040, São Paulo, SP. 

 

CLÁUSULA II – DA ORGANIZAÇÃO. 

 

2.1. Entende-se por ORGANIZAÇÃO as equipes FUTEBOYS FUTEBOL CLUBE e UNICORNS BRAZIL, 

responsáveis pela efetiva organização da 3ª EDIÇÃO. 

 

2.2. A ORGANIZAÇÃO deverá ser contatada formalmente sempre pelo email ligaysp@gmail.com. 

 

CLÁUSULA III – DAS EQUIPES PARTICIPANTES. 

 

3.1. Desde que corretamente inscritos, participarão desta edição os seguintes 16 (dezesseis) times 

(“TIMES”): AFRONTE F.C., BULLS FOOTBALL SP, DIVERSUS FUTEBOL CLUBE, FUTEBOYS F.C., e  

UNICORNS BRAZIL, todos da Cidade de São Paulo, SP; ALLIGAYTORS SOCCER CLUB, BEESCATS 

SOCCER BOYS e  KARYOCAS CLUB FUT7, todos da Cidade do Rio de Janeiro, RJ; BARBIES 

ESPORTE CLUBE da Cidade de Goiânia, GO; BHARBIXAS E.C. e MANOTAUROS F.C., da Cidade 

de Belo Horizonte, MG; BRAVUS FUTGAY de Brasília, DF; CAPIVARA FUTEBOL CLUBE da Cidade 

de Curitiba, PR; MAGIA SPORT CLUB e  S.C. PAMPACATS, da Cidade de Porto Alegre, RS; e 

SEREYOS SC da Cidade de Florianópolis, SC. 

 

CLÁUSULA IV – DA INSCRIÇÃO DOS TIMES. 

 

4.1. Entende-se por inscrição o efetivo pagamento, até a data de 15/09/2018, do valor total de 

R$1.000,00 (hum mil reais), por TIME. 

 

4.1.1. Além do pagamento, cada TIME deverá encaminhar à ORGANIZAÇÃO, via email 

ligaysp@gmail.com, até a data de 15/10/2018, uma relação completa com todos os jogadores 

inscritos (“JOGADORES”) e os membros da comissão técnica (“COMISSÃO TÉCNICA”). 

 

4.1.2. Desta relação deverá constar o nome completo, data de nascimento, número do CPF e 

telefone/email para contato, e tipo de inscrição (JOGADOR ou COMISSÃO TÉCNICA). 
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4.1.3. A substituição de qualquer JOGADOR só será autorizada por problemas médicos, mediante 

devida comprovação à ORGANIZAÇÃO, e somente será aceita se solicitada até a data de 

26/10/2018. 

 

4.1.4. Somente serão aceitos JOGADORES homens gays e homens trans gays, e bissexuais.  

 

4.1.5. Somente serão aceitos JOGADORES residentes no Estado do seu respectivo TIME. 

 

Parágrafo único: os TIMES poderão solicitar a inscrição de JOGADORES de outros estados, mas fazendo 

ressalva no ato da inscrição, sendo que cada caso será votado individualmente pelos 16 (dezesseis) 

TIMES.  

 

4.2. É obrigatória a inscrição de no mínimo 9 (nove) e no máximo 16 (dezesseis) inscritos como 

JOGADORES em cada TIME. 

 

4.3. Serão permitidos no máximo 3 (três) pessoas na COMISSÃO TÉCNICA. 

 

4.4. Aquele JOGADOR inscrito num TIME não poderá mais se transferir para outro TIME a partir da 

data de inscrição prevista no item 4.2 supra. 

 

4.4.1. Caso algum TIME venha a ter menos de 9 (nove) inscritos durante a competição, será possível 

o empréstimo de JOGADORES entre os TIMES, desde que o JOGADOR emprestado esteja 

devidamente inscrito. 

 

4.4.1.1. O JOGADOR emprestado carregará os cartões e eventuais suspensões, devendo cumpri-las 

normalmente. 

 

4.5. Todos os inscritos, JOGADORES e membros da COMISSÃO TÉCNICA, deverão entregar 

impresso e assinado, até a data de 02/11/2018, os respectivos termos de responsabilidade 

quanto à sua integridade física e de direito de imagem. 

 

CLÁUSULA V – DOS JOGOS. 

 

5.1. Os JOGOS terão início às 14:00hrs do dia 02/11/2018 e às 12:30hrs do dia 03/11/2018. 

 

5.2. Os JOGOS serão disputados em 3 (três) quadras, todas com a medidas de 45m X 25m, 

equipadas com gramado sintético padrão FIFA e área de apoio para JOGADORES reservas e 

COMISSÃO TÉCNICA.  

 

5.2.1. Somente os JOGADORES reservas e os membros da COMISSÃO TÉCNICA poderão ficar neste 

espaço lateral.  



 

 

 
 

 

5.3. Na PRIMEIRA FASE, na SEGUNDA FASE, na TERCEIRA FASE e na DISPUTA DE 3º LUGAR, os 

JOGOS terão duração de no mínimo 31 (trinta e um) minutos, divididos em 2 (dois) tempos / 

períodos de 13 (treze) minutos, mais 5 (cinco) minutos de intervalo, podendo cada equipe 

solicitar um tempo técnico de 1 (um) minuto por período de jogo. 

 

5.4. Na FINAL, o jogo terá duração de no mínimo 50 (cinquenta) minutos, divididos em 2 (dois) 

tempos / períodos de 20 (vinte) minutos, mais 10 (dez) minutos de intervalo, podendo cada 

equipe solicitar um tempo técnico de 1 (um) minuto por período de jogo. 
 

5.5. Na sexta, dia 02/11, ocorrerá a PRIMEIRA FASE, e no sábado, dia 03/11, ocorrerão as demais 

FASES e a FINAL. 

 

5.6. Não haverá transferência de jogos por motivos de chuvas, devendo os TIMES comparecerem 

OBRIGATORIAMENTE à ARENA, sob pena da perda do mesmo por W.O. 

 

5.7. Serão aplicadas as REGRAS do livro de regras da Confederação de Futebol 7 Brasil, disponível 

no link: http://www.ff7sp.com.br/docs_regras/1228.pdf  

 

5.7.1. Existindo divergência entre o presente e o livro de regras, sobressairão as condições previstas 

neste REGULAMENTO. 

  

CLÁUSULA VI – DA FÓRMULA DE DISPUTA. 

 

6.1. DA PRIMEIRA FASE (GRUPOS): 

 

6.1.1. Em sorteio realizado 1º/11/2018, os 16 (dezesseis) TIMES serão divididos em 4 (quatro) grupos 

de 4 (quatro) TIMES, obedecendo as seguintes condições iniciais: 

 

a. O TIME do BULLS será o cabeça de chave do grupo A; 

b. O TIME do FUTEBOYS será o cabeça de chave do grupo B; 

c. O TIME do UNICORNS será o cabeça de chave do grupo C; 

d. O TIME do BEESCATS será o cabeça de chave do grupo D. 

 

Parágrafo único: a ordem do sorteio começará com o TIME a figurar na posição 2 do grupo A e, na 

sequência, os demais segundos TIMES de cada grupo, depois os terceiros TIMES e, por fim, os quartos 

TIMES. 

 

6.1.2. Os TIMES irão se enfrentar, em turno único, dentro de seu respectivo grupo, classificando-se 

para as quartas de final os 2 (dois) melhores TIMES, i.e., aqueles com mais pontos: 
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a) O vencedor de cada jogo ganhará 3 (três) pontos. 

b) Em caso de empate, cada TIME ganhará 1 (um) ponto. 

 

6.1.3. Em caso de mesma pontuação, serão adotados os seguintes critérios de desempate: número 

de vitórias, saldo de gols, gols pró (maior número), gols contra (menor número), confronto 

direto, disputa de pênalti. 

 

Parágrafo único: em caso de disputa por pênaltis, os TIMES partirão para uma disputa em melhor de 3 

(três) cobranças, e, na sequência, pênaltis alternados, até que se estabeleça a vitória. 

 

6.2. DA SEGUNDA FASE (QUARTAS DE FINAL): 

 

6.2.1. Nesta fase, os cruzamentos serão definidos mediante sorteio no congresso técnico, devendo-

se respeitar a exigência de que o primeiro colocado de um grupo enfrente o segundo colocado 

de outro grupo. 

 

6.2.2. Os confrontos serão disputados em partida única. Em caso de empate a decisão será definida 

nos pênaltis. 

 

Parágrafo único: em caso de disputa por pênaltis, os TIMES partirão para uma disputa em melhor de 3 

(três) cobranças, e, na sequência, pênaltis alternados, até que se estabeleça a vitória. 

 

6.3.  DA TERCEIRA FASE (SEMIFINAL): 

 

6.3.1. Nesta fase, os cruzamentos serão definidos mediante sorteio no congresso técnico. 

 

6.3.2. Os confrontos serão disputados em partida única. Em caso de empate a decisão será definida 

na cobrança de penaltis. As equipes vencedoras passarão à FINAL e as perdedoras disputarão 

3º e 4º lugar. 

 

Parágrafo único: em caso de disputa por pênaltis, os TIMES partirão para uma disputa em melhor de 3 

(três) cobranças, e, na sequência, pênaltis alternados, até que se estabeleça a vitória. 

 

6.4. DA QUARTA FASE (FASE FINAL): 

 

6.4.1. A disputa de 3º lugar será disputada em partida única. Em caso de empate a decisão será 

definida na cobrança de pênaltis.  

 

Parágrafo único: em caso de disputa por pênaltis, os TIMES partirão para uma disputa em melhor de 3 

(três) cobranças, e, na sequência, pênaltis alternados, até que se estabeleça a vitória. 

 



 

 

 
 

6.4.2. A FINAL será disputada em partida única. Em caso de empate a decisão será definida na 

cobrança de pênaltis.  

 

Parágrafo único: em caso de disputa por pênaltis, os TIMES partirão para uma disputa em melhor de 5 

(cinco) cobranças, e, na sequência, pênaltis alternados, até que se estabeleça a vitória. 

 

CLÁUSULA VII – DA PREMIAÇÃO. 

 

7.1. Ao TIME campeão será entregue 1 (um) troféu e até 19 (dezenove) medalhas de ouro. 

 

7.2. Ao TIME vice-campeão serão entregues até 19 (dezenove) medalhas de prata. 

 

7.3. Ao TIME 3º colocado serão entregues até 19 (dezenove) medalhas de bronze. 

 

7.4. Aos demais 13 (treze) TIMES serão entregues até 19 (dezenove) medalhas, por TIME, de 

participação na 3ª EDIÇÃO.  

 

Parágrafo único: somente serão entregues medalhas aos JOGADORES e membros da COMISSÃO 

TÉCNICA que estiverem inscritos na 3ª EDIÇÃO. 

 

CLÁUSULA VIII – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES. 

 

8.1. Os JOGADORES e membros da COMISSÃO TÉCNICA ficarão submetidos às penas previstas nas 

Regras Oficiais, sob aplicação da equipe de Oficiais de Arbitragem.  

 

8.2. Todo JOGADOR ou membro da COMISSÃO TÉCNICA que for devidamente identificado por 

integrante da equipe de Arbitragem, ou por qualquer membro oficial dos TIMES, em conduta 

não compatível com a moral desportiva, ou ainda que promover ou participar de distúrbios ou 

tumultos ou qualquer ato discriminatório durante o decorrer da 3ª EDIÇÃO, sofrerá imediata 

análise da ORGANIZAÇÃO.  

 

8.3. A contagem dos cartões para fins de aplicação de suspensão automática será feita 

separadamente e por tipologia, não havendo possibilidade de o cartão vermelho apagar o 

amarelo já recebido no mesmo ou em outro jogo. 

 

8.3.1. As punições com cartão amarelo, serão contadas em séries cumulativas de três (3) cartões, 

sendo que, a cada série de 3 (três) cartões recebidos, deverá ser cumprida a suspensão por 1 

(um) jogo, imediatamente subsequente ao 3º cartão.  

 

8.3.2. O JOGADOR que receber um cartão vermelho estará suspenso automaticamente para o jogo 

subsequente. 



 

 

 
 

 

8.3.3. Os cartões amarelos serão zerados APENAS para a FASE FINAL, no entanto, os cartões 

vermelhos permanecerão, i.e., a suspensão por cartão vermelho recebido na SEMINIFINAL 

impedirá o JOGADOR de atuar na FASE FINAL. 

 

8.3.4. O controle da suspensão automática de seus JOGADORES, bem como a contagem dos cartões 

recebidos, é de responsabilidade exclusiva dos TIMES, independente de comunicação oficial. 

 

8.3.5. Em nenhuma hipótese o JOGADOR ou membro da COMISSÃO TÉCNICA poderá considerar 

cumprida sua punição em partida não realizada (W X O), de sorte que a punição somente será 

considerada como cumprida após a não participação na(s) partida(s) subsequente(s), 

efetivamente, disputada(s). 

 

8.4. O TIME que utilizar JOGADOR ou membro de COMISSÃO TÉCNICA sem a necessária condição 

de jogo, terá os pontos porventura ganhos no jogo revertidos para o adversário, sem prejuízo 

de outras penalidades que possam vir a ser aplicadas ao clube faltoso. 

 

8.5. A inobservância da condição prevista no item 4.1 implicará na ausência de inscrição válida, 

autorizando a ORGANIZAÇÃO a convidar, de imediato, outro TIME. 

 

8.6. A inobservância das exigências previstas nas cláusulas 4.1.4 e 4.1.5 implicará na eliminação 

imediata do TIME. 

 

Parágrafo único: caso a situação do JOGADOR seja identificada após o término da 3ª EDIÇÃO, o TIME 

será classificado em último lugar, e os demais TIMES subirão uma posição correspondente.  

 

8.7. Qualquer TIME, via seu capitão, poderá arguir violação a este regulamento em qualquer 

momento da competição, cabendo à ORGANIZAÇÃO colocar em votação o caso no momento 

oportuno, que deverá ser até o final do respectivo dia. 

 

Parágrafo único: a arguição de violação a qualquer das regras poderá ser feita por escrito ou verbal, 

diretamente à ORGANIZAÇÃO.  

 

8.8. É proibido fazer o uso de bebidas, drogas, e quaisquer ilícitos dentro de campo, bem como a 

participação de jogadores em estado etílico adulterado. 

 

8.9. O uso de chuteiras com travas de metal, o uso de chuteiras de campo, bem como o uso de 

brincos, pulseiras ou objetos que possam colocar a integridade física dos JOGADORES em risco. 

 

8.10. Qualquer violação às condições previstas no presente REGULAMENTO, e que já não tenha 

prévia punição estabelecida, será submetida a julgamento pelo COMITÊ DE JULGAMENTO, 



 

 

 
 

composto pela ORGANIZAÇÃO e por mais 3 (três) TIMES, a saber: BEESCATS, BHARBIXAS, 

BULLS, sendo o voto a ser declarado pelo presidente ou capitão de cada TIME.  

 

Parágrafo único: as penas previstas são: 

a) Expulsão do JOGADOR da 3ª EDIÇÃO; 

b) Proibição do JOGADOR de atuação nos próximos campeonatos; 

c) Perda de até 6 (seis) pontos do TIME; 

d) Eliminação imediata do TIME; 

e) Exclusão do TIME da LIGAY. 

 

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

9.1. Os JOGADORES e os membros da COMISSÃO TÉCNICA, ao se inscreverem, declaram-se cientes 

de que a ORGANIZAÇÃO está isenta de qualquer responsabilidade decorrente de danos físicos, 

tendo em o termo de saúde assinado. 

 

9.1.1. Não obstante, a 3ª EDIÇÃO contará com pessoal capacitado para atendimentos de urgência na 

ARENA. 

 

9.1.2. A ORGANIZAÇÃO sugere que os TIMES contratem seguro para a prática da atividade a ser 

desenvolvida na 3ª EDIÇÃO. 

 

9.2. A escalação dos Oficiais de Arbitragem é de competência do Departamento Técnico da ARENA, 

não cabendo aos TIMES interferência na tabela ou veto aos Árbitros. 

 

9.3. Somente poderão adentrar em campo os JOGADORES fardados e em condições de jogo, 

conforme determina a Regra Oficial. 

 

9.4. Será obrigatório o uso de coletes para os JOGADORES integrantes do banco de reservas e 

membros da COMISSÃO TÉCNICA. 

 

9.5. Os casos não previstos no presente REGULAMENTO deverão ser apresentados à 

ORGANIZAÇÃO para decisão em até 48 (quarenta e oito) horas. 

 

São Paulo, 18 de outubro de 2018. 

 

 

FUTEBOYS FUTEBOL CLUB 

 

UNICORNS BRAZIL 

 

 

LIGAY 



 

 

 
 

ANEXOS AO REGULAMENTO 
 

- agenda 

- tabela de jogos 

 

 



 

 

A G E N D A  
C H A M P I O N S   L I G A Y   S P   -   N O V E M B R O   D E   2 0 1 8 

 

 

➢ 01/11/2018 (quinta-feira) - congresso 

 

Local: FABRIQUE CLUB (R. Barra Funda, 1071 - Barra Funda, São Paulo - SP) 

• Obs: estacionamento é pago. Sugerimos o uso de UBER ou taxi. 

 

20:30 – CONGRESSO TÉCNICO 

 - congresso técnico com os árbitros, comissão, representantes dos times e jogadores. 

 - sorteio dos grupos 

23:00 -  COQUETEL DE BOAS VINDAS 

 

Ingressos:  

• Jogadores e comissão técnica: cada jogador ou membro da comissão técnica terá direito 

a um VIP. 

• Para os demais interessados, haverá uma lista com condições especiais para entrada. 

 

 

➢ 02/11/2018 (sexta-feira) – campeonato  

 

Local: WS ARENA (Av. Marquês de São Vicente, 2477 - Portão 1, Barra Funda, São Paulo – SP) 

• Obs: o estacionamento é pago, à parte, no próprio ato, e apenas em dinheiro. Sugerimos 

o uso de UBER ou taxi. 

 

12:00 – chegada dos jogadores e comissão técnica. 

12:30 – início da abertura: discursos e apresentação do evento. 

13:00 – inicio da entrada dos times, com apresentações e hino nacional.  

14:00 – início dos jogos. 

20:00 – término da última rodada da primeira fase (previsão). 

 

Ingressos: a entrada é franca, mas pediremos um quilo de alimento não perecível a quem puder 

levar. 

 

 

 

 



 

 

➢ 03/11/2018 (sábado) – campeonato  

 

Local: WS ARENA (Av. Marquês de São Vicente, 2477 - Portão 1, Barra Funda, São Paulo – SP) 

• Obs: o estacionamento é pago, à parte, no próprio ato, e apenas em dinheiro. Sugerimos 

o uso de UBER ou taxi. 

 

12:00 – chegada dos jogadores e comissão técnica. 

12:30 –quartas-de-final. 

13:45 – semifinais 

14:30 – disputa de 3º lugar 

15:15 – FINAL 

16:30 – cerimônia de encerramento (previsão) 

 

Ingressos: a entrada é franca, mas pediremos um quilo de alimento não perecível a quem puder 

levar. 

 

 

➢ 03/11/2018 (sábado) – Closing Party  

 

Local: PRINCE TOWER (R. Mamoré, 305 - Bom Retiro, São Paulo - SP, 01128-020) 

• Obs.: estacionamento é pago, à parte. Sugerimos o uso de UBER ou taxi. 

 

23:00 – início da festa 

07:00 – fim da festa 

 

Ingressos: à venda, pelo link: www.ligaysp.eventbrite.com.br 

Também serão vendidos na porta, mas com outro preço (já estamos no 2º lote). 

 

São Paulo, 18 de outubro de 2018. 

 

 

FUTEBOYS FUTEBOL CLUB 

 

UNICORNS BRAZIL 

 

 

LIGAY 

 

http://www.ligaysp.eventbrite.com.br/


 
T A B E L A   D E   J O G O S   –   P R I M E I R A   F A S E 

 

Primeira 
Fase 

Grupo A  

Primeira 
Fase 

Grupo B  

A   X   B E   X   F 

C   X   D G   X   H 

A   X   C E   X   G 

B   X   D F   X   H 

A   X   D E   X   H 

B   X   C F   X   G 

Primeira 
Fase 

Grupo C 

Primeira 
Fase 

Grupo D 

I   X   J M   X   N 

K   X   L O   X   P 

I   X   K M   X   O 

J   X   L N   X   P 

I   X   L M   X   P 

J   X   K N   X   O 

 

 

  QUADRA 1 QUADRA 2 QUADRA 3 

14:00 A X B C X D E X F 

14:45 G X H I X J K X L 

15:30 M X N O X P A X C 

16:15 B X D E X G F X H 

17:00 I X K J X L M X O 

17:45 N X P A X D B X C 

18:30 E X H F X G I X L 

19:15 J X K M X P N X O 

 


