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REGULAMENTO GERAL

4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VARZEANO - SUB 20

Das Disposições Preliminares

Art. 01º - Este Regulamento Geral do 4º Campeonato Municipal de Futebol Varzeano -
Sub 20, dispõe direitos, obrigações e resposanbilidades dos Clubes que participarão do
Campeonato organizado pela Prefeitura Municipal de Franca e a Fundação Esportes,
Arte e Cultura - FEAC.

Art. 02º - A Competição levará em conta as seguintes diretrizes:
a. As Regras do Jogo de Futebol, tais como definidas pela IFAB;
b. Normas da FIFA, e desse Regulamento
c. Código Brasileiro de JD-CBJD
d. Lei Municipal, além dos demais instrumentos previstos na legislação aplicável à
Competição.

Parágrafo Único - A Prefeitura Municipal de Franca e a Fundação Esporte Arte e
Cultura - FEAC, detêm todos os direitos relacionados à competição, inclusive os
direitos de imagem dos atletas e demais pessoas e profissionais envolvidos.

Da Competição, Tabela e Contagem de Pontos

Art. 03º - Caberá a FEAC - Fundação Esporte, Arte e Cultura, sem prejuizo das
atribuições dispostas no Regulamento.
a. Coordenar a Competição e fazer cumprir as normas vigentes e regulamento;
b. Elaborar e cumprir o regulamento e tabela da Competição, designando as datas,
horários e locais das partidas, promovendo alterações quando necessário;
c. Homologar ou não as partidas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas de sua
realização, após tomar conhecimento das súmulas e relatórios que as acompanham;
d. Encaminhar para a JD as súmulas e relatórios das partidas que envolvam
ocorrências de sua competência;
e. Fazer cumprir as penalidades administrativas

Art. 04º - A previsão de inicio do 4º Campeonato Municipal Varzeano da Sub 20”, será
de 27 de Agosto.

Art. 05º - O Clube que desistir de participar do Campeonato, após feita a Inscrição do
Clube, ainda que anteriormente à realização do Congresso Técnico, ou após de ter
dado um WO em qualquer fase da referida competição, ficará esse clube e seus
respectivos atletas supenso por 02 (dois) anos de qualquer competição organizada
pela FEAC e ou parceiros.

Parágrafo Único - Critérios de Desempate
Ocorrendo igualdade em número de pontos ganhos entre 02 (duas) equipes ou mais
equipes aplicam-se sucessivamente, na primeira e segunda fase do campeonato os
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seguintes critérios técnicos de desempate:
a. Maior número de vitoria;
b. Maior saldo de gols;
c. Maior número de gols marcados;
d. Menor número de cartões vermelhos recebidos
e. Sorteio.

Para aplicação dos critérios de desempate, serão considerados exclusivamente os
pontos ganhos dentro da fase em questão.

DAS EQUIPES

Art. 07º - O Clube poderá inscrever até 25 (vinte cinco) atletas em “Formulário de
Inscrição de Atletas” fornecido pela organizadora.

Art. 08º - O documento oficial para um atleta e dirigente participar de qualquer partida
será o RG (Registro Geral) Original.

Art. 09º - Quando houver coincidência do uniforme do visitante, o mandante será
obrigado a trocá-lo, sob pena de o árbitro não realizar a partida, considerando-se
vencedor por W.O.

Parágrafo Único - Cada equipe poderá fazer até 05 (cinco) substituições durante a
partida, com 03 paradas.

DO ADIAMENTO, CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E ENCERRAMENTO DE
PARTIDA

Art. 10º - Constituem motivos para uma partida não se iniciar ou, após iniciada, ser
declarada suspensa ou encerraqda antecipadamente pelo árbitro:
a. Falta de garantia ou segurança para a partida
b. Conflitos graves;
c. Falta de iluminação adequada;
d. Motivo extraordinário, não provocado pelos Clubes, seus dirigentes e torcedores,
que represente uma situação incompativel com a realização ou continuidade da partida.

Parágrafo 1º - Uma partida não iniciada poderá ser adiada ou decidida pela JD
a. Se adiada, será disputada integralmente em horário estabelecido pela FEAC.
b. Se decidida pela JD, poderá ser realizada ou resolvida por WO

Parágrafo 2º - Uma partida paralisada pelo árbitro após seu inicio poderá:
a. Ter seguimento, se cessada ou separada a causa da paralisação;
b. Ser suspensa. E/ou
c. Ser encerrada antecipadamente.

Parágrafo 3º - O árbitro deverá aguardar por, no mínimo, 30 (trinta) minutos a
resolução dos problemas ensejados da Paralisação da Partida. Na hipótese da causa
da paralisação não ser cessada ou separada neste prazo, o árbitro poderá determinar
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sua Suspenção ou Encerramento antecipado, conforme previsto nos parágrafos 1º e 2º
deste artigo.

Parágrafo 4º - Caso a partida seja paralizada após os 30 (trinta) minutos do segundo
tempo de jogo (ou dois terços do tempo total para partidas com duração inferior a 90
(noventa) minutos e não posa prosseguir, o árbitro determinará seu encerramento
antecipado, mantendo-se o resultado no momento, caso não haja a ser analisada pela
JD.

Parágrafo 5º - Caso a paralisação ocorra antes dos 30 (trinta) minutos do segundo
tempo de jogo (ou dois terços do tempo total para partidas com duração inferior a 90
(noventa) minutos e não possa prosseguir no mesmo dia, o árbitro determinará a
suspensão da partida; exceto nos casos de ausência de número mínimo de atletas
para seu prosseguimento, ocasião em que será aplicado o W.O., ou recusa de sua
continuidade por uma das equipes, hipotese em que a partida será decidida pela JD

Parágrafo 6º - Quando uma partida não se realizar ou for paralisada pelos motivos
previstos no Parágrafo 2º deste artigo. Assim se procederá, após julgamento do
processo correspodente pela JD:
a. Se a não realização ou paralisação da partida, nas hipóteses deste parágrafo, se der
por culpa de um dos Clubes ou de Torcida, o Clube será considerado perdedor por
W.O.
b. Os dois clubes serão considerados perdedores por W.O. se ambos, ou suas torcidas,
forem responsáveis pela não realização da partida, desconsiderados eventuais gols
marcados.

Art. 11º - Uma partida poderá ser adiada pela FEAC por motivos de força maior, mas
tal providência terá de ser adotada com antecedência, dando-se imediata ciência aos
representantes dos clubes disputantes.

Art. 12º - Uma partida somente poderá ser iniciada se cada Clube apresentar em
campo equipe com um minino de 07 (sete) atletas.

Parágrafo 1º - A equipe que iniciar a partida com menos de 11 (onze) atletas, ou
quantidade menor estabelecida pelo Regulamento, poderá ser completada no curso
desta, deste que cientificado o árbitro, e os nomes dos atletas qua a completarão
constem na súmula da partida.

Parágrafo 2º - A equipe que, por não apresentar o número mínimo de atletas, der
causa á não realização da partida ou ficar reduzida a menos de 07 (sete) atletas no
curso da partida, será considerada perdedora por W.O.

Parágrafo 3º - Em caso de contusão que impeça à equipe de permanecer com o
número de atletas permitido, o árbitro aguardará por até 15 (quinze) minutos o
restabelecimento do atleta contundido antes de dar encerrada a partida.

Artigo 13º - O Clube que, por mais de 5 (cinco) minutos, se recusar a continuar a
disputa de qualquer partida, ainda que permaneça em campo, será considerado
perdedor por W.O. a menos que de outra forma decidida pela JD.
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Artigo 14º - Quando for aplicada a perda de mando de campo, caberá ao Clube
mandante indicar formalmente a FEAC outro local que esteja devidamente aprovado
para realização de sua partida.

DA ARBITRAGEM

Art. 15º - A escalação da equipe de arbitragem, será feita pela empresa parceira
vencedora da Licitação realizada pela FEAC

Art. 16º - É de resposanbilidade da equipe de arbitragem o prenchimento da súmula do
jogos, bem como a confeccção dos relatorios da partida.

SISTEMA DE DISPUTA

Art. 17º - A competição será disputada por 18 equipes que serão dividias em 03 (tres)
grupos compostos por 06 (seis) equipes participantes

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

Art. 18º - A composição dos grupos será realizada através do sorteio público da FEAC
utilizado como critério a classficação das equipes do Campeonato Varzeano do ano de
2019.

Art. 19º - A competição será realizada entre os mêses de Agosto a Novembro e será
disputada em 04(quatro) etapas: primeira fase, quartas de final, fase semilfinal e Final.

Art. 20º - A pontuação das equipes será atribuida da seguinte forma:
a. 03 (tres) pontos por vitória;
b. 01 (um) ponto por empate;
c. 0 (zero) ponto por derrota.

Art. 21º - Na primeira fase as equipes dos Grupos A, B, e C, jogarão dentro dos grupos
em Turno Único.

Art. 22º. Classificam-se para a segunda fase (Quartas de Final) as 02 duas) equipes
com o maior número de pontos ganhos em cada um dos grupos e as 02 (duas)
melhores terceiros lugares, observando-se, caso necessário, os critérios de
desempate previstos neste Regulamento.

Art. 23º - Concluida a primeira fase, as 02 (duas) equipes que obiverem o menor
número de pontos ganhos, independente do grupo, serão rebaixadas para a Série B de
2023, observando-se caso necessário, os critérios de desempate previstos neste
Regulamento.
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Quartas de Final

Art. 24º - Na segunda fase as 08 (oito) equipes classificadas na primeira fase serão
divididos em 04 (quatro) grupos de 02 (duas) equipes, sendo distribuidas da seguinte
forma:

Grupo D 8º colocado da primeira fase X 1º colocado da primeira fase
Grupo E 7º colocado da primeira fase X 2º colocado da primeira fase
Grupo F 6º colocado da primeira fase X 3º colocado da primeira fase
Grupo G 5º colocado da primeira fase X 4º colocado da primeira fase

Art. 25º - As equipes jogarão entre si dentro de seus grupos em confronto de ida e volta.

Parágrafo Único - As equipes melhores classificadas na primeira fase jogarão por dois
resultados iguais.

Art. 26º. Classificam-se para a fase semi final as equipes vencedoras dos confrontos
das quartas de fina.

Semi Final

Art. 27º - Na semi final as 04 (quatro) equipes classificadas na segunda fase, serão
divididas em dois chaveamentos com duas equipes em cada grupo, sendo disputados
em jogos eliminatórios com ida e volta, distribuido da seguinte forma.

Grupo H Vencedor do grupo D X Vencedor do grupo G
Grupo I Vencedor do grupo E X Vencedor do grupo F

Art. 28º - Classifica-se para a disputa final da competição, a equipe que somar o maior
número de pontos ganhos dentro do respectivo chaveamento, considerado
exclusivamente os resulados obtidos neste fase.

Parágrafo 1º - Havendo empate em pontos ganhos e saldos de gols, estará classificada
para a disputa final, a equipe que tiver realizado a melhor campanha, somada a
pontuação obtida na primeira e segunda fase.

Parágrafo 2º - A fase final da competição terá a participação de 02 (duas) equipes
classificadas para a fase final.

Fase Final

Art. 29º - A disputa final pelo título do 4º Campeonato Municipal de Futebol Varzeano
Sub 20, será realizada entre a equipe vencedora do grupo H e a equipe vencedora do
grupo I, em jogos de ida e volta, sagrando-se campeã do Campeonato, a equipe que
somar maior número de pontos ganhos, considerando somente os resultados obtidos
nesta fase.

Parágrafo 1º - Havendo empate em números de pontos ganhos após a realização das
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partidas de ida e volta, a definição da equipe campeã será feita através do saldo de
gols, considerando somente os gols obtidos na fase.
Parágrafo 2º - Havendo empate em pontos ganhos e saldo de gols, após a realização
das partidas de ida e volta, a definição da equipe será feita através da disputa de
penalidades desde a marca penal, conforme estabelecido nas regras do jogo de futebol,
tal como definidas pela Internacional Football Association Board - IFAB

Parágrafo 3º - O manda de campo dos jogos da fase final será estipulada pela
organizadora do evento - FEAC - Fundação de Esportes, Arte e Cultura.

DA INSCRIÇÃO E CONDIÇÃO DE JOGOS DOS ATLETAS

Art. 30º - Somente poderão participar da Competição, atletas que forem previamente
inscritos por seu Clube mediante formulário proprio fornecido pela FEAC.

Parágrafo Único - Para participar do Campeonato o atleta deverá ter nascido até o
ano de 2002.

Art. 31º - A efetivação da inscrição será realizada na forma e prazos estabelecidos no
respectivo Regulamento da competição.

Art. 32º - Fica expressamente proibido a inscrição e participação de altetas
“Profissionais” na modalidade.

Parágrafo Único - Poderá ser inscritos e participar da competição o atleta “Profissional”,
que não tenham estabelecido nenhum vinculo de trabalho no ano de 2022, até limite
máximo de 03 (tres) atletas por equipe.

Art. 33º - É exclusiva atribuição dos Clubes certificarem-se das condições
regulamentares de jogo de seus atletas, cabendo-lhes a responsabilidade por tal
controle.

Art. 34º - O atleta ou o membro da comissão técnica suspenso por partidas pela JD
após o termino da competição cumprirá a suspensção na competição oficial
subsequente.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35º - Caberá a FEAC expedir instruções complementares necessárias à aplicação
deste regulamento, bem como resolver eventuais casos omissos.

Art. 36º - O atleta ou membro da comissão técnica expulso ficará automaticamente
impedido de participar de partida subsequente da mesma competição,
independentemente de decisão da JD.

Art. 37º - Atletas e/ou membros der comissão técnica suspensos não poderão acessar
o vestiário, o túnel, o banco de reservas ou qualquer outra área de acesso exclusivo
antes ou durante a partida, não podendo comunicar-se ou dar instruções, direta ou
indiretamente, com sua equipe.
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Art. 38º - O Controle das punições direcionadas a atletas e membros da comissão
técnica, inclusive no que diz respeito à contagem do número de cartões amarelos e
vermelhos recebidos pelos atletas ou membros da comissão técnica, é de única e
exclusiva responsabilidade dos clubes.

Art. 39º - Em caso de acesso à Justiça Comum, o clube será imediatamente excluido
ou eliminado da competição e não terá direito de participar, enquanto pendurar a
demanda.

Art. 40º - Na ocorrência de tumultos, de agressão, ou ofensas, físicas ou verbais, ao
quadro de aribtragem, representantes da FEAC, autoridades, ou qualquer pessoa
envolvida na partida, além de qualquer infração a este Regulamento, o Clube ou
qualquer um de seus dirigentes, independentemente da punição que lhes posam ser
aplicadas pela JD, ficam sujeitos às seguintes sanções de natureza administrativa
impostas pela FEAC.

Art. 41º - Se uma equipe não se apresentar com 15 (quinze) minutos do horário
marcado para o inicio da partida, será considera ausência W.O.

Franca ,04 de Abril de 2022
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