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Federação Paulista de Futebol 

 

 
ADEQUAÇÃO AO REGULAMENTO ESPECÍFICO DA COPA PAULISTA - 2017 

 
 
Alterar o texto dos artigos abaixo relacionados, devido à desistência do Marília AC da 
cidade de Marília do (Grupo UM) de participar do campeonato, sendo que os demais 
artigos mantêm a mesma redação.  
 
 
DA DENOMINAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
 
Art. 1º - A Copa Paulista de Futebol, da temporada de 2017 será disputada pelos 21 
(vinte e um) Clubes que obtiveram índice técnico para participar da Competição, 
obedecendo às normas constantes deste REC, bem como do RGC da FPF, parte 
integrante e indissociável deste REC.  
 

Art. 2º - A FPF, 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 à Competição, bem como por elaborar, alterar e dar cumprimento à tabela de jogos 
composta de locais, datas e horários previamente definidos. 
 
Art. 3º - A forma da Competição foi estabelecida na Resolução da Presidência nr. 
061/2017 de 16 de fevereiro de 2017. 
 
 
DO SISTEMA DE DISPUTA 
 
Art. 4º - A Competição, com 21 (vinte e um) participantes, terá início em 30 de junho e 
término em 26 de novembro de 2017 e será realizada em 05 (cinco) fases em que os 
Clubes jogarão no mínimo 10 (dez) e no máximo 26 (vinte e seis) partidas. Os clubes 
foram divididos em 03 (três) grupos, sendo 01 (um) com 06 (seis) participantes, 01 com 
07 (sete) participantes e 01 (um) com 08 (oito) participantes, seguindo um critério de 
regionalização. Os grupos UM, DOIS e TRÊS ficaram assim divididos: 
 
GRUPO UM 
 
Associação Esportiva Velo Clube Rioclarense - Rio Claro 
Clube Atlético Linense - Lins 
Clube Atlético Penapolense - Penápolis 
Esporte Clube Noroeste - Bauru 
Ferroviária Futebol S/A - Araraquara 
Mirassol Futebol Clube - Mirassol 
 
 

 

     São Paulo, 02 de maio de 2017. 
 

                   Cristina Abreu 
        Departamento de Competições 
        Federação Paulista de Futebol 


