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Federação Paulista de Futebol 

 

 

 

 

XXIX TORNEIO SULBRASILEIRO DE FUTEBOL AMADOR - 2016 
 
 
 
 
DA DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º - O Torneio Sulbrasileiro de Futebol Amador é uma competição não profissional, 
oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol - CBF, organizada, dirigida e 
patrocinada pelas Federações abaixo relacionadas, contando com representantes filiados 
das categorias de Futebol Amador e obedecendo às normas constantes deste REC, bem 
como do RGC da FPF, parte integrante e indissociável deste REC. 
  

• Federação Catarinense de Futebol 
• Federação Gaúcha de Futebol 
• Federação Paranaense de Futebol 
• Federação Paulista de Futebol 

 
Art. 2º - A Federação Paulista de Futebol, na qualidade de coordenadora da Competição, 
detém todos os direitos relacionados à mesma e o seu DCO é o responsável pela 
aplicação deste REC e do RGC ao Torneio, bem como por elaborar, alterar e dar 
cumprimento à tabela de jogos composta de locais, datas e horários previamente 
definidos. 
 

Art. 3º - Quando um Estado não enviar um representante ao Torneio, o mesmo será 
realizado com representantes dos Estados que confirmarem a participação. 
 

Parágrafo Único - Caso ocorra a desistência de um Clube participante, a Federação 
organizadora, poderá indicar um novo participante. 
 
 
DO SISTEMA DE DISPUTA 
 

Art. 4º - O Torneio, com 04 (quatro) participantes, será disputado em fase única, os 
Clubes jogarão entre si, em turno único, nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2016, com 
02 (dois) jogos por dia, sendo obrigatória a mudança de Sede anualmente. 
 
 

GRUPO ÚNICO 
 
Grêmio Esportivo Metropolitano - Nova Veneza - SC  
Internacional Esporte Clube - Campo Largo - PR  
Vasco do Jardim Paraíso - Guarulhos - SP  
Sport Clube 12 Horas - Porto Alegre - RS 
 
 

Art. 5º - O mando das partidas pertence à Federação Paulista de Futebol e os jogos 
serão realizados no Estádio dos Metalúrgicos (gramado sintético), sito à Rua Galácia, 50 
- Parque Primavera na cidade de Guarulhos - São Paulo. 
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Art. 6º - Será Campeão o Clube com o maior número de pontos ganhos ao final do 
Torneio, observando-se, caso necessário, os critérios de desempate previstos no artigo 
7º deste REC. 
 
 
DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 

Art. 7º - Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre 02 (dois) ou mais Clubes aplicam-
se sucessivamente, os seguintes critérios técnicos de desempate: 
 

a) Maior número de vitórias; 
b) Maior saldo de gols; 
c) Maior número de gols marcados; 
d) Confronto direto; 
e) Menor número de cartões vermelhos recebidos; 
f) Menor número de cartões amarelos recebidos; 
g) Sorteio. 
 
 
DAS PARTIDAS 
 

Art. 8º - Quando houver coincidência de uniforme, ou seja, camisa, calção e/ou meias e 
não ocorrendo acordo entre os Clubes, será feito sorteio. 
 

§ 1º - Os Clubes deverão possuir 02 (dois) jogos de uniformes diferentes. 
 

§ 2º - O árbitro poderá determinar a mudança da camisa do goleiro, quando esta 
confundir com o uniforme dos participantes. 
 

Art. 9º - Como medida de ordem administrativa e técnica indispensável à segurança e 
normalidade da partida, deve ser observado que, no local destinado ao banco de 
reservas, além da comissão técnica composta por: 01 (um) técnico, 01 (um) auxiliar 
técnico, 01 (um) preparador físico e 01 (um) massagista poderão permanecer até 12 
(doze) atletas inscritos. 
 

Parágrafo Único - Os 04 (quatro) membros da comissão técnica, obrigatoriamente, antes 
de cada partida, sob pena de serem impedidos de participar da mesma, deverão 
apresentar o documento original ou xerox autenticada do CREF para o preparador físico, 
e RG para os demais profissionais. 
 

Art. 10 - Será de responsabilidade da União das Ligas e Associações do Futebol Amador 
de Guarulhos, providenciar: 
 

a) Concessão de uso do Estádio; 
b) A presença de ambulância com equipamentos de primeiros socorros, além de 

desfibrilador, para eventuais emergências e de acordo com as normas vigentes; 
c) Médico para as partidas, que deverá apresentar o documento original ou xerox 

autenticada do CRM; 
d) A solicitação do policiamento para as partidas. 

 
Art. 11 - Cada Clube poderá efetuar até 05 (cinco) substituições por partida.  
 

Art. 12 - Todas as partidas terão obrigatoriamente a duração de 90 (noventa) minutos, 
divididos em 02 (dois) tempos de 45 (quarenta e cinco) minutos, com intervalo de 15 
(quinze) minutos.  
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Art. 13 - Os Clubes deverão afixar na porta de seus vestiários, 45 (quarenta e cinco) 
minutos antes do início de cada partida, a escalação de sua equipe. 
 

Art. 14 - O Clube deverá apresentar-se em campo até 10 (dez) minutos antes do início de 
cada partida e até 02 (dois) minutos antes do horário marcado para o reinício. 
 

Art. 15 - O Clube deverá perfilar seus jogadores, até 06 (seis) minutos antes do início da 
partida, para a execução obrigatória do Hino Nacional Brasileiro; de acordo com a Lei 
Estadual nº 10.876 de 10 de setembro de 2001. 
 

Art. 16 - Os jogos adiados, interrompidos ou suspensos serão solucionados levando-se 
em conta os motivos determinantes, de acordo com o Regulamento Geral das 
Competições da Federação organizadora, pelo Comitê Disciplinar ou por decisão da 
Justiça Desportiva. 
 
 
DA CONTAGEM DE PONTOS 
 

Art. 17 - Na Competição serão atribuídos: 
 

a) 03 (três) pontos por vitória; 
b) 01 (um) ponto por empate. 

 
 
DA PREMIAÇÃO 
 

Art. 18 - Ao Clube vencedor do XXIX Torneio Sulbrasileiro de Futebol Amador - 2016 será 
entregue o troféu de “CAMPEÃO” e, ao segundo colocado, o troféu de “VICE-
CAMPEÃO”. 
 

§ 1º - Aos atletas e campeões e vice-campeões do XXIX Torneio Sulbrasileiro de Futebol 
Amador - 2016, bem como aos componentes das comissões técnicas destes Clubes, 
serão entregues (30) trinta medalhas representativas de ouro e de prata.  
 

§ 2º - Serão premiados com troféus o artilheiro e o goleiro menos vazado do XXIX 
Torneio Sulbrasileiro de Futebol Amador - 2016. 
 

§ 3º - As premiações serão entregues ao término da última partida do XXIX Torneio 
Sulbrasileiro de Futebol Amador – 2016, devendo os Clubes participantes, aguardar a 
entrega da premiação. 
 
 
DA CONDIÇÃO DE JOGO 
 

Art. 19 - Somente poderão participar atletas não profissionais previamente registrados por 
seu Clube, junto à entidade de administração do desporto à qual o Clube seja filiado e 
que tenha seu registro publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até o dia 08 
de novembro de 2016. 
 

§ 1º - Poderão participar do Torneio somente atletas nascidos até o ano de 1998. 
 

§ 2º - Cada Clube inscreverá através do sistema “on line” da FPF, 
http://extranetclube.fpf.org.br, até o dia 09 de novembro de 2016, no máximo 25 (vinte e 
cinco) atletas. 
 

§ 3º - Não haverá substituição de atletas inscritos, em nenhuma hipótese. 
 

Art. 20 - Os Clubes poderão inscrever até 03 (três) atletas estrangeiros. 
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Art. 21 - Será realizada uma reunião na Sede, em local determinado pela FPF para 
esclarecimentos necessários, conferências de inscrições e documentos dos atletas 
(documento de identidade oficial com foto). 
 

Parágrafo Único - É obrigatória a apresentação do original dos documentos solicitados no 
caput deste artigo. A falta de originais implicará em desclassificação do atleta sem 
possibilidade de substituição. 
 

Art. 22 - Será obrigatória a apresentação, antes de cada partida, do cartão do atleta 
expedido pela Federação Paulista de Futebol. 
 

Parágrafo Único - O não cumprimento do disposto no caput do artigo implicará na falta de 
condição de jogo dos atletas, ficando o Clube sujeito às penas previstas nas normas 
vigentes. 
 

Art. 23 - O Clube que incluir atleta sem condições legal de jogo será considerado 
perdedor por W.O. em caso de vitória ou empate na partida e em caso de derrota, o 
placar será mantido.  
 

Art. 24 - Caso seja comprovado, tanto durante quanto após a realização da Competição, 
que algum atleta inscrito tenha participado com documentação adulterada ou 
informação falsa, o Clube do atleta infrator será eliminado da Competição em curso e 
poderá ser excluído de suas 05 (cinco) próximas edições. 
 
 
DA COMITÊ DISCIPLINAR 
 

Art. 25 - Será nomeado um Comitê Disciplinar, visando à organização da competição e 
seus aspectos disciplinares, composto por 01 (um) membro de cada Federação 
participante do Torneio. 
 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 26 - As infrações disciplinares serão julgadas pelo Comitê Disciplinar, 
independentemente das sanções de competência da Justiça Desportiva. 
 

 § 1º - O atleta advertido pelo árbitro por infração de natureza disciplinar (cartão amarelo) 
ficará suspenso da partida seguinte a cada série de 02 (duas) advertências. 
 

§ 2º - O atleta que receber o cartão vermelho será excluído da partida e ficará suspenso 
da partida seguinte (automática). 
 

Art. 27 - O controle da contagem do número de cartões amarelos e vermelhos recebidos 
pelo atleta é de exclusiva responsabilidade dos Clubes disputantes do Torneio. 
 

Art. 28 - As bolas utilizadas serão da marca e no modelo definido para o campeonato e 
fornecidas gratuitamente pela Federação organizadora. 
 

Art. 29 - Quando um Clube abandonar a disputa ou sofra eliminação do Torneio, após o 
seu início, as partidas por ele já disputadas serão consideradas válidas e as ainda não 
disputadas serão decididas por W.O. em favor dos adversários.  
 

Parágrafo Único - Ocorrendo o abandono ou eliminação, o Clube fica impedido de 
participar das 05 (cinco) próximas edições deste Torneio. 
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Art. 30 - O Clube que provocar distúrbios e/ou agressões durante a partida será eliminado 
da Competição em curso e poderá ser excluído de suas 05 (cinco) próximas edições. 

 

Art. 31 - A Federação organizadora é responsável pelas despesas de hotel, alimentação 
e lavanderia dos clubes e representantes das Federações visitantes.  
 

§ 1º - Cada delegação deverá ser constituída, no máximo, por 25 (vinte e cinco) 
pessoas. Os demais integrantes da delegação arcarão com todas as despesas 
inerentes. 
 

§ 2º - Cada federação somente poderá enviar, no máximo, 02 (dois) representantes. 
 

Art. 32 - É de responsabilidade das delegações dos clubes visitantes manter em ordem o 
local onde estiverem hospedados, zelando por todos os seus pertences e assumindo 
qualquer despesa proveniente de prejuízos causados pelos atletas e comissão técnica. 
 

Art. 33 - A FPF não se responsabiliza por acidentes com atletas ou dirigentes, antes, 
durante ou depois de qualquer partida, cabendo aos Clubes participantes, providências 
quanto às condições de aptidão física / clínica de cada atleta para a prática da 
modalidade. 
 

Art. 34 - A União das Ligas e Associações do Futebol Amador de Guarulhos tem por 
obrigação deixar uma pessoa com a responsabilidade, para acompanhar as delegações 
visitantes e federações no sentido de orientar e esclarecer dúvidas. 
 

Art. 35 - Técnica e disciplinarmente, o Campeonato será regido pela Regra de Jogo do 
Internacional Football Association Board, publicada pela FIFA, pelos dispositivos do 
Código Brasileiro Disciplinar vigente, pelas leis 9.615/98 e 10.671/2003, ou ainda, outras 
que sejam instituídas. 
 

Art. 36 - Compete exclusivamente ao Comitê Disciplinar e a Federação organizadora, 
resolver os casos omissos e interpretar o disposto neste regulamento, expedindo atos e 
instruções que se fizerem necessários para o seu bom e fiel cumprimento. 

 
 

     São Paulo, 21 de outubro de 2016. 
 

 
Departamento de Competições 
Federação Paulista de Futebol  


