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Federação Paulista de Futebol 

 

 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO FESTIVAL PAULISTA DE  
FUTEBOL FEMININO SUB14 - 2017 

 
 
FINALIDADE 
 
Art. 1º -  O Festival Paulista de Futebol Feminino Sub14, Torneio não profissional 
coordenado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), obedecendo ao disposto neste 
Regulamento, no Regulamento Geral das Competições da FPF (RGC) e legislação vigente, 
tem por finalidade definir a equipe representante do estado de São Paulo no projeto piloto 
implantado pela CBF para a realização de competição de base nacional, visando o 
desenvolvimento do futebol feminino. 
 
Art. 2º - Caberá ao Departamento de Competições da FPF (DCO) elaborar a tabela e adotar 
as providências de ordem técnica necessárias à realização do Torneio. 
 
Parágrafo Único - Será nomeado um Comitê Disciplinar e um Coordenador da FPF, visando 
à organização do Torneio e seus aspectos disciplinares. 
 

 
SISTEMA DE DISPUTA 

 
Art. 3º - O Torneio, com 05 (cinco) participantes, será realizado no dia 23 de setembro no 
Centro de Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires (COTP) situado na 
Avenida Ibirapuera, 1.315, Vila Clementino, São Paulo, SP e será realizado em 02 (duas) 
fases em que os Clubes jogarão no mínimo 04 (quatro) e no máximo 05 (cinco) partidas. Os 
clubes formarão o grupo único abaixo descrito:  
 
 
GRUPO UM 
 
Associação Atlética Esporte Clube Guarulhos - Guarulhos 
Associação Desportiva Centro Olímpico - São Paulo 
Bonfim Recreativo e Social - Campinas 
Prefeitura Municipal de Franca - Franca 
Tiger Academia de Futebol - São Paulo 
 

 
SISTEMA DE DISPUTA 
 

PRIMEIRA FASE 
 

Art. 4º - Na primeira fase os Clubes jogarão dentro do respectivo grupo, todos contra todos, 
classificando-se para a segunda fase os 02 (dois) Clubes com o maior número de pontos 
ganhos no grupo, considerados exclusivamente os resultados obtidos nesta fase, 
observando-se, caso necessário, os critérios de desempate previstos neste REC.  A Letra 
representativa do Time será definida, através de sorteio a ser realizado no dia do evento, 
antes do início do Torneio. 
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Partida 01 Partida 02 Partida 03 Partida 04 Partida 05 

09:00 horas 09:30 horas 10:00 horas 10:30 horas 11:00 horas 

Time A x Time B Time C x Time E Time D x Time A Time B x Time C Time E x Time D 

 
Partida 06 Partida 07 Partida 08 Partida 09 Partida 10 

 
11:30 horas 12:00 horas 15:00 horas 15:30 horas 16:00 horas 

 
Time A x Time C Time B x Time E Time C x Time D Time E x Time A Time D x Time B 

 
                                  

 
DA SEGUNDA FASE 
 

 
Art. 5º - Na segunda fase da Competição, o primeiro e o segundo colocados do grupo 01 
jogarão entre si em partida única, sagrando-se campeão o que somar o maior número de 
pontos ganhos, considerados exclusivamente os resultados obtidos nesta fase, observando-
se, caso necessário, os critérios de desempate previstos neste REC. 
 

                                 GRUPO DOIS 
 

                              1ª Colocado do GRUPO UM 
                              2ª Colocado do GRUPO UM 
 

 
Art. 6º - Ocorrendo igualdade de pontos ganhos no Torneio, 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) Menor número de substituições disciplinares; 
e) Confronto direto (somente no empate entre 02 (dois) Clubes); 
f) Sorteio público, no dia do evento, após a finalização da primeira fase. 
 
Art. 7º - Todas as partidas que terminarem empatadas serão decididas através de 
penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras 
do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board - IFAB. 
 
Art. 8º - Para efeitos de classificação será adotada a seguinte forma de pontuação: 

 
a) 03 (três) pontos por vitória; 
b) 01 (um) ponto por empate;  
c) 01 (um) ponto, além do conquistado no tempo regulamentar, para vitória por 

penalidades desde a marca do ponto penal. 
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DA CONDIÇÃO DE JOGO 
 
Art. 9º - Os Clubes deverão encaminhar relação limitada a 25 (vinte e cinco) atletas até o dia 
21 de setembro de 2017, constando nome completo, data de nascimento, número do CPF e 
do RG das atletas. 
 
Art. 10 - Para o registro das atletas é necessário encaminhar ao Departamento de Registro 
da FPF até o dia 21 de setembro de 2017, os seguintes documentos: 
 

a) Xerox autenticada do CPF e do RG das atletas; 
b) Xerox autenticada do CPF, RG e autorização por escrito do responsável legal; 
c) Atestado médico coletivo. 

 
Art. 11 - A atleta somente poderá ser inscrita por um único Clube do Festival Paulista de 
Futebol Feminino Sub14 de 2017. 
 
Art. 12 - Os Clubes poderão utilizar atletas nascidas até nos anos de 2003, 2004 e 2005.  
 
Art. 13 - De acordo com o artigo 162 do CBJD, os menores de 14 (quatorze) anos são 
considerados desportivamente inimputáveis, ficando sujeitos à orientação de caráter 
pedagógico, aplicando-se somente substituição disciplinar para as atletas. 
 
Art. 14 - Será nomeado um Comitê Disciplinar para julgar as infrações disciplinares; 
independente das sanções de competência da JD, com recurso ao TJD do Estado de São 
Paulo. 
 

Art. 15 - Cada Clube poderá inscrever até 05 (cinco) atletas estrangeiras. 
 
Art. 16 - Cada Clube poderá efetuar até 05 (cinco) substituições por partida.  
 
 
DOS UNIFORMES 
 
Art. 17 - Quando houver coincidência de uniforme, o Clube visitante será obrigado a trocá-lo, 
sob pena do árbitro não realizar a partida, considerando-se vencedor por WO o Clube 
mandante. 
 
§1º - O árbitro poderá determinar a mudança da camisa da goleira, quando esta confundir 
com o uniforme dos participantes. 
 
§ 2º - A caneleira faz parte do uniforme e seu uso é obrigatório. 
 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 18 - Poderão ficar no banco de reservas, durante a partida, até 5 (cinco) membros da 
comissão técnica, sendo 1 (um) médico, 1 (um) treinador, 1 (um) auxiliar técnico, 1 (um) 
preparador físico, 1 (um) massagista e até 7 (sete) atletas inscritas. 
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§ 1º - Os 5 (cinco) membros da comissão técnica, obrigatoriamente, antes de cada 
partida, sob pena de serem impedidos de participar da mesma, deverão apresentar o 
documento original ou cópia autenticada do CRM, para o médico; do CREF, para o 
preparador físico; e documento oficial, para os demais profissionais. 
 
§2º - É obrigatória, para cada Clube, a presença de um médico no local destinado ao banco 
de reservas, facultando ao médico, se necessário atuar em favor de ambos os Clubes. Na 
ausência do médico para cada Clube, a partida não será realizada, e o Clube infrator será 
julgado pela JD. 
 
§ 3º - As atletas deverão apresentar, antes das partidas, CPF e RG originais. 
 
Art. 19 - Todas as partidas terão obrigatoriamente a duração de um tempo único de 20 
(vinte) minutos.  
 
Art. 20 - As bolas a serem utilizadas em cada partida, em número de 07 (sete), serão da 
marca PENALTY, providenciadas pela FPF. 
 
Art. 21 - O Clube que deixar de comparecer a qualquer partida do Torneio (WO), estará 
automaticamente desclassificado. 
 

Art. 22 - A FPF responsável pela coordenação e produção do Torneio, 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. 23 - O DCO elaborará instruções específicas no que concerne à entrega de troféus e 
medalhas do Torneio. 
 

§ 1º - Ao Clube vencedor do Festival Paulista de Futebol Feminino Sub14 - 2017 será 
entregue o troféu de “CAMPEÃO”.  
 

§ 2º - As atletas campeãs do Festival Paulista de Futebol Feminino Sub14 - 2017, bem como 
aos componentes das comissões técnicas deste Clube, serão entregues medalhas 
representativas de ouro. 
 
§ 3º - As atletas dos demais Clubes participantes do Festival Paulista de Futebol Feminino 
Sub14 - 2017, bem como aos componentes das comissões técnicas destes Clubes, serão 
entregues medalhas de participação do Torneio. 
 

Art. 24 - Os casos não previstos neste REC serão interpretados observando-se os termos do 
RGC, prevalecendo o RGC sobre este REC. 

 
 
 

       São Paulo, 19 de setembro de 2017. 
 
 

             Cristina Abreu 
Departamento de Competições 
Federação Paulista de Futebol 


